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REICHO GYVENTOJAI 

ŠAUKIASI MAISTO

Bado sužnybti naciai gali susi* 
mesti prieš Pabaltijį

NE\Y YORK, lapkr. 5. — 
Čia leidžiamasi vokiečiu ame
rikiečiu laikraštis (lernian- 
Ainerican Conunerce Bulletin 
paskelbė karštų atsišaukimų 
j šio krašto vokiečius, kad 
.jie suskubtų pagalbon Vokie 
Ojos gyventojams. Naciams 
įeikalingas maistas ir dra
bužiai. Amerikos vokiečiai ra 
ginami siųsti Vokietijon niai 
stų, drabužius, arba pinigus 
per veikiantį čia vokiečių šel
pimo komitetų.

Be to, raginami įAmerikos 
vokiečiai, kad jie pirktų ne
kilnojamas savastis Vokie
tijoje. Sako, vyriausybės kon 
fiskuotos savastys šiandien 
ypač pigiai parduodamos.

Atsišaukime pažymima:

PASITRAUKĖ KLAIPĖDOS 

DIREKTORIJA

KAUNAS, lapkr.-5. At
sistatydino Klaipėdos krašto 
direktorijos pirmininkas M.
J. Bruvelaitiss

j ATĖNAI, lapkr. 5. — Eks
Krašto gubernatorius Kur- , ,r • •karalius .Jurgis 11 prisiuntė

dauskas tariasi su vokiečių .... .atsišaukimų savo “mylimie-
partija Einheltsliste. Matvt,: . . ,,
L .... , ' siems graikams valdiniams.”sios partijos vienas vadų su1

ir> s naujų direktorijų.

iš LIETOVOS IŠVYKO 
ROMON

'• KAUNjAS. — Kun. Vaiš
nora, M.T.C. neseniai baigęs 
aukštuosius mokslus Romoje, 
buvo sugrįžęs į Lietuvą. Bet 
Lietuvoj nepaliko. Išvažiavo 
atgal į Romų, kur e-is prefek 
to pareigas ten esančioj tarp 
tautinėj Marijonų kunigų se
minarijoj. Kun. Vaišnorai 
baigus mokslus ir per tai su
mažėjus kiek išlaidoms, Lie
tuvos Marijonai turi dabar 
galimybės siųsti užsienin du 
kitus savo kongregacijos na
rius aukštiesiems mokslams 
eiti.

CARDENAS ATMETA KA
TALIKU APELIAVIMUS
MEXIC0 CITY, lapkr. 5. 

— Meksikos vyriausybė pa
skelbė, kad Katalikų Bažny
čia šiame krašte negali lauk
ti sau jokios laisvės. Girdi, 
apeliavimai nieko negelbės. 
Pats prezidentas Cardenas 
atmeta visus jam siunčiamus 
prašymus.

Kas girdėjo, kad bedieviai 
grąžintų ’ katalikams atimtas 
nuo jų teises.

‘‘Žiema čia pat prie durų. 
Vokietijoje gyvenimas bran- 
gėja, o uždarbiai mažėja. Nė 
ra pirkimo pajėgos.”

Chicagos vokiečių progre
syvių draugijų vadai, kurie 
yra priešingi Hitlerio dikta
tūrai, pareiškia: ‘‘Atsišauki
mas iškeliamas tuo laiku, kai 
nacių valdoma Vokietija turi 
pakankamai pinigų savo pro
pagandai, olimpijados žais
mių rengimui ir ginklavimui
si, taip pat triukšmingoms 
nacių įsigalėjimo demonstra
cijoms.”

Pabaltijas privalo budėti. 
Bado spaudžiami naciai gali 
susimesti prieš šias valsty
bes, kad prisigrobus maisto 
ir kitų gerybių.

f RAIKŲ EKSKARALIUS 
STATO SĄLYGAS

.Jau kaipo karalius nuošir
džiai sveikina tėvvnę ir tau
tų.

LONDONAS, lapkr. '5. — 
l Kadangi graikai taip greitai 
! atstatė monarchijų ir taip 
! karštai kviečia ekskaralių 
Jurgį IT, kad jis ko veikiau 
grįžtų sostan, ekskaralius su
tinka grįžti, bet stato sųly
gas.

Jis reikalauja, kad Graiki
jos monarchija būtų pagrį
sta Anglijos monarchijos pr
incipais, kad būtų užtikrintas 

i jo dinastijai valdovavimas.

Ekskaralius neturi vaikų. 
Jis buvo vedęs Rumunijos 
karalaitę, bet su ja persisky 
ręs.

NAUJAS KARALIAUS AT
STOVAS KANADOJ

OTTAVVįA, Kanada, lapkr. 
5. — Atvyko naujas gen. gu
bernatorius Kanadai, baro
nas Tueedsrauir.

Yra sumanymas, kad Coo
ko apskrityje bedarbius šelp
ti stačiai pinigais, kai šelpi
mas 20 nuoš. sumažintas.

DETROIT, Micb., lapkr. 
5. — Apygardos teismas už
draudė čia vaidinti ‘‘Tobac
co Road” vaidinimų.

KAIP ITALAI ŽYGIUOJA MAKALE LINK

TO ŠAKOTA

ii9*•••'
ro osss: r and 

ADDIS ABABA

Šis žemėlapis rodo, kaip italai Etiopijoje trimis at- 
skiriomis koliumnomis iš Aksum, Adowo ir Adigrato 
tarpkalnių keleliais veržiasi Makale- miesto link. Etio
piečiai pašaliniuose kalnuose tyko, kad užkirtus kelių 
priešui.

FLORIDA TVARKOSI PO 
VIESULO

MIAMI, Fla., lapkr. 5. — 
Šio miesto ir apylinkių gy
ventojai ėmėsi pasitvarkymo 
darbo praūžus viesului (ura
ganui) ir paskui save pali
kus penkis žuvusiuosius ir 
apie vieno milijono dol. tĄęr 
džiaginius nuostolius. Sužeidė 
tųjų yra daugiau vieno šim
to. •

Visam mieste įvairiausi' 
griuvėsiai kraujami į trokus 
ir išvežami į skirtas vietas 

; laukuose.

Kai kurios miesto dalys 
dar neturi šviesų ir telefonų.'

PINIGŲ APYVARTA DAU
GĖJA LIETUVOJE

KAUNAS. — Centralinio 
statistikos biuro surinktomis 
žiniomis, pinigų apyvartoje 
daugėja. Paprastai visada ru 
denį daugiau pinigų būna a- 
pyvartoje. Tačiau pažiūrėjus 
paskutinių trejų metų duome 
uis, pasirodo, kad šiemet pi
nigų yra apyvartoje daugiau 
šia. Rugpiūčio mėnesį šiemet 
jų b|uvo apyvartoje 107,534,4 
tflkst. lt., pernai tų patį mė
nesį 98.728,1 tflkst. lt., o 1933 
m. 105,967,5 tūkst. lt. Tuo bū 
du ne tik iš šio mėnesio, bet 
ir iŠ visų kitų mėnesių duo
menų matyti, kad mažiausia 
pinigų apyvartoje buvo per
nai, o šiemet net daugiau už 
1933 m. Šiemet rugpiūčio 
mėn. banknotais buvo *93.128,7 
(pernai 84.914,3) tūkst lt, 
sidabro monetomis 11.067,1 
(pernai 10.748,6) tūkst. lt. ir 
vario aliuminijaus moneto
mis 3.284,6 (3.065,2) tukst.
lt

(0 APSKRI 
WS

COOKO APSKRITIES

Išaiškinta, kad per 20 per
eitų metų Cooko apskrities 
išlaidos padidėjo 300 nuoš. Ir 
kas metai didėja.

Tai svarbiausia priežastis, 
dėl ko žmonės su dideliu ne
noru moka skiriamus dide
lius mokesčius.

DAUG TURTŲ PALIKO 
KATALIKŲ LABDA- 

RYBĖMS

TORONTO, Ont., Kanada, 
lapkr. 4. —/Mirusi Mrs. The- 
resa Small, nežinia kur 1919 
metais dingusio teatrų didi
ko Ambrose J. Small žmona, 
paliko apie du milijonus do
lerių turtų katalikų labdary- 
bėms-

MIRĖ LUXEMBURGO 
VYSKUPAS

LU)XEMBURGAS, lapkr. 
4. — Mirė Luxemburgoi (Eu
ropoje) vyskupas P. Nom- 
mescb, 71 m. amž.

Y’elionio vietų užėmę vys
kupas koadjutorius J. Philip 
pe, kurs yra 58 m. amž. Vos 
šiemet konsekruotas vyskupu.

TIESTI GELEŽINKELI — 
PER BRANGU

Yra sumanymas, kad 'Chi
cago Rapid Transit kompa
nija Douglas Parko linijos 
geležinkelį prailgintų iki Br- 
ookfieldo žvėryno.

Kompajiija ištyrė šį daly
kų ir rado, kad tas atsieitų 
apie 700,000 dol. ir neapsimo 
kitų.

Dauguma cbicagiečių neturi 
susisiekimo su minėtu žvėry
nu.

BANDITAI NUŽUDĖ KA
TALIKŲ MISIONIERIŲ 

KINIJOJE
I NEW YORK, lapkr. 4. —
Katalikų misijų nacionalis 
direktorius mons. \Y. Quinn 
gavo žinių, kad banditai nu
žudė katalikų misionierių 
kun. H. Bironų iš Kiating 
misijos, pietų vakarti Kini
joje. Nepasakyta jo nužudy
mo diena.

, kolos banditai nutvėrė mi
sionierių. Užnėrė jam ant 
kaklo retežį ir vilko takais 
per kalnus keletu mylių, kol 
kunigas pasmaugtas. Po to 
piktadariai pametė jo kūnų.

Susidaręs iš misijos ieš
kotojų būrys rado pamestų 
nužiid|ytojo kūnų ir paėmė
Mapien misijon.

SAKO, VIENUOLĖS IŠSI
SUKINĖJANČIOS NUO 

BYLŲ
BERLYNAS, lapkr. 5. —

Nacių teisme pranešta, kad 
Krikščioniško gailestingumo 
kongregacijos Paderbome 
penkios seserys vienuolės, 
kalftaM&r tek' VAliutOs įsta
tymų peržengimų, išsisukinė
jančios nuo bylų/ Jos išvv- 
kusios į Amerikų.

Krikščioniško gailestingu
mo, kongregacijos Chicagoj 
vienuolės pareiškia, kad na
cių kaltinamų seserų vienuo
lių nėra Amerikoje. Jos vi
sos turi būti Vokietijoje. Iš 
jų d,vi juk buvo laikomos ka
lėjime.

NUBAUSTAS 199 METUS 
KALĖTI

Joseph Vitale, kurs sudegi
no savo parduotuvę, 558 Tav 

I lor gat., ir gaisre žuvo 10 
asmenų, vakar teismo nubau- 

j stas 199 metus kalėti. Kitie- 
į ms dviems padegėjams byla 
eina.

Kad išvengus mirties baus 
mės, visi trys reiškė noro 
prisipažinti kaltais. Teisėjas 
priėmė tik .Vitale prisipaži
nimų ir jį nubaudė. džios forma.

IŠ PALIKIMO NORI GAU
TI 75,000 DOL

Mrs. H. B. Andell iš Twin 
Lake, Wie., kreipės teisman. 
Ji nori gauti 75,000 dol. iš 
mirusio “skurdžiaus” J. T. 
Kelly 150,000 dol. palikimo.

Mrs. Andedl tvirtina, kad 
ji užlaikius “skurdžių” kokį 
laikų jam išėjus iš Jolieto ka 
įėjimo. Už tai jis žadėjęs jai 
pusę visų savo turtų.

Matyt, iš tų turtų mažai 
kas kam beliks. Krašto vy
riausybė reikalauja žymios 
dalies. “Skurdžius” nemokė
jo mokesčių už pajamas. Su 
vyriausybe niekas nekovos.

LIETUS SULAIKO ITALUS NUO 
ŽYGIAVIMU ETIOPUOIE

ITALAI LAKŪNAI SAKOSI SUNAIKINI 
ETIOPIEČIŲ KARAVANĄ

ITALAMS SUNKUMAI SU 
TRANSPORTAGIJA

ROMA, lapkr. 5. — Žinio
mis iš žieminio karo fronto 
Etiopijoje, pasireiškęs lietus 
sulaikė italų žygiuojančias 

ASMAR,A, Eritrėja, lapkr. koliumnas Makale link Pra- 
5. - Italai susiduria su di- nežta> tikimasi penkta-
deliais sunkumais verždamies dienį pasiekti Makale. Italų 
Makale link. Žygiuojančios va(^as £en- de Bono pageidau 
koliumnos nesutinka etiopie- *ia’ kad Makale miestan pir
čių pasipriešinimo, bet su nyLP įeitų etiopiečių karei- 
transportais — tikra pragai-j v^ai» kurie yra pasidavę ita- gtiSt -f i lams. Italų koliumnos jais

Žygiuojančiam s italams rei Pasidengia.
kia pristatyti maistų, šovi
nius ir visokeriopų karo me
džiagų. Šiam darbui naudo
jama 5,000 t rokų ir apie 50, 
000 mulų ir kupranugarių. 
Žymi dalis trokų sulūžta va
žiuojant ant greitųjų praves
tais militariniais keliais.

Maisto produktai pirmiau-
sia iš Eritrėjos pristatomi į ,inių. Dauguma jų nukauta
Adowo ir Aksumo sandelius, ____________
iš ten gi siunčiami toliau. ADDIS ^BABA, lapkr. 5. 
Kasdien reikalinga tik vie- Etiopiečiai užpuolį >Ulų 
nos duonojF/^.koliunmų Danakil tyryne, 

Mussa Ali kalno pašonėje, 
Išlikę sveiki italai suspėjo nu 
dumti atgal Eritrejon.

cijų. Maži kepaliukai greit 
sudžiųsta ir tokia duona ne 
tinkama.

MILVVAUKEES BOMBININ- 
KAS BUVO RADIKALAS

MILWAUKEE, Wis., lap
kr. 5. — Patirta, kad čia nuo 
dinamito sprogimo garadžin-

I je žuvęs H. P. Rutk»wd<i, 21 turi aaTO žinytx)jc daugiau 
m. aini.., buvo atkaklus ra/li- ^aįp 500 lėktuvu bombų svai 
kalas. Su juo kartu žuvęs jo švinui

| sėbras Paul Chevanek, 16 m. ’ Kai' kas spSjai kad> rasii 
aniž. šis sprogimas pakirto,.^ lėktuvai bus pasiųsti Et-
gyvastį 9 metų amž. mergai
tei ir keliolika asmenų sužei
sta.

Policija įsitikino, kad Rut- 
kowski sprogdino šiame mie
ste dinamito bombas. Rastas 
jo paliktas grasinantis raš
tas, spausdintas pavogta iš -----------
viešosios mokyklos mašinėle. , WHITE BLUFF, Tenn., 
Jis grasino vykdyti ir toliau į lapkr. 5. — Baltųjų gauja 
sprogdinimus, kadangi jam, , uulinčiavo negrų Baxter Bell, 
kaipo radikalui, nepatiko vai į 45 m. amž., kaltinamų tuo, 

kad jis vienų baltų moteriš
kę užgavęs į veidų.

Penki linčiuotojai pasida
vė šerifui ir jie uždaryti ka
lėjimai!.

SKUBIAI STATO SUB- 
MARINUS

BERLYNAS, lapkr. 5. — 
iV okietijos vyriausybė sku
biai stato daugiau submarinų 
(nardančių laivų). Šį kartų Policija suėmė M. Lipins- 
16, iš kurių 8 bus po 600 to- ki, 23 m. amž., 12346 So. Win 
nų. Kiti — 250,000 tonų. chester avė. Kaltinamas vie-'

------------ nos merginos kriminaliniu už
PREZIDENTAS ATLAN-''puolimu. Nukentėjusioji iden- 

KYS CH1CAGĄ tifikavo užpuolikų.

SUIMTAS ĮTARIAMASIS

HYDE PARK, lapkr. 5. — 
Prez. Rooseveltas atlankys 
Chicagų gruodžio mėn. 9 d. 
Sakys prakalbų American 
Farm Bureau federacijos ru- 
važiavime.

ROMA, lapkr. 5. — Iš pr
ancūzų Somalijos gauta ži
nia, kad italai lakūnai su 
bombomis sunaikinę etiopie
čių didelį karavanų, kuriuo 
iš britų Somalijos buvo gabe 
narni ginklai ir municija į 
Harrarų. Karavane būta apie 
500 kareivių ir apie 100 civi-

GEN. BALBO TURI 500 
LĖKTUVŲ

TRIPOLI, Libija, lapkr. 5. 
— Patirta, kad Libijos gu
bernatorius gen. Italo Balbo

iopijon, kad visiškai išgrio
vus tų kraštų, jei etiopiečiai 
neturės noro pasiduoti Mus- 
solinio legijonams.

BALTIEJI NULINČIAVO 
NEGRĄ

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KĖS. — Debesuota; nepasto 

vus oras; šalčiau.
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SVARBUS PAREIŠKIMAS

vieša, nuo vyriausybės nepriklausoma vals
tybės lėšų racionalaus eikvojimo ir valsty
bės turtų valdymo kontrolė. Taip pat reika
linga, kad viešoji visuomenės nuomonė galė
tų pasireikšti per laisvų, tik teismui atsa
kingų spaudų.

“Todėl mūsų giliu įsitikinimu, neatidė- į 
liejant turėtų būti sudaly ta tautos pasitikė
jimų turinti vyriausybė, kuri tuojau sušauk
tų tautos atstovybę, išrinktų iš Lietuvos pi
liečių laisvai pastatytų kandidatų Lietuvos 
valstybės konstitucijos nustatyta tvarka”.

Prie šio turiningo ir teisingo pareiškimo 
nieko daug negalima pridėti. Jis duoda ge
rų vaizdų apie tai, kokia šiandien ekonomi
nė ir politinė padėtis Lietuvoje ir kas tuojau 
darytina. Tuoj reikalinga suderinti tautos 
jėgas, reikia jas suvienyti, reikia turėti tau-

j tos atstovybę ir kontrolę, bet tie visi daiy- 
; kai be Seimo negalimi įvykinti.

lr viso pasaulio lietuvių kongrese buvo

LABDARIŲ DIRVA
Gyvuliai Kalbasi

(20 METŲ MIŠKŲ GILUMOSE)

LABDARIŲ SEIMAS darių veikėjų, bet ir paties 
Į Jo Eminencijos Kardinolo

Bezdžionių susirinkimai ir 
teismai Indijos miškuose

Ypatingai garsų kaitalioji
mo atžvilgiu turtinga yra pa-

, i m u .»i • • j i a . • vittniL balbuinų kalba. Šiosseimas bus lapkncu) 10 d., 2 mnę ir paskolų tam tikslui!. • .. . . ,. • x a * < j - i beždžionių rūsys turi daugiauvai. po pietų, Šv. Antano pa- davė. '» ... ... . .
j-- • n, I m • • • - xx žodžių negu labiausiai pana-rapijos salėj, Cieen Iii. Taigi, ligonines statymas .

Iš eilės šešioliktasis Lietu-' Mundelein, kuris kaip tik tais 
vių R. K. Labdarių Sąjungos sumetimais leido statyti ligo-

Praėjusio mėnesio 14 d. Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona gavo labai svarbų 
ir reikšmingų žymiu mūsų tautos vyrų pa
reiškimų aktualiais valstybės reikalais.

Tų pareiškimų įteikė buvę Lietuvos pre
zidentai — Al. Stulginskis ir dr. Grinius, bu
vę ministeriai pirmininkai — M. Šleževičius, 
Pr. Dovydaitis, E. Galvanauskas, Ant Tumė
nas ir dr. L. Bistras.

Pareiškime nurodoma, kad Lietuvos eko
nominis būvis kasdien dabosi sunkesnis. Ypač 
žemės ūkį palietė toks krizis, kad Suvalkijoj 
kilo ūkininkų bruzdėjimas, o kur jo nebuvo 
ir ten ūkininkų būvis nelengvesnis.

Žemės ūkio krizis palietęs prekybų, pra
monę ir kreditų. Tai priveda gyventojus prie 
nervingumo. Pajamoms mažėjant, valstybės 
finansinė padėtis sunkėja. Dėl to siaurėjanti 
ir krašto gamyba. Be to viso atsiranda ne
sąžiningų valdininkų, kurie išnaudoja turi
mas vietas.

Tuo sunkiu krašto ekonominiu ir finan
siniu būviu tyko pasinaudoti savo tikslams' 
Lietuvos nepriklausomybės priešai. Maža Lie
tuva turi išlaikyti žūtbūtinę kovų dėl savo 
nepriklausomybės ir atremti nedraugingų 
kaimynų imperialistinės politikos siekimus.

Į tų visų atsižvelgiant, reikia suderinti 
visas tautos jėgas, katr i&igalėti sunkumus 
viduje ir išlaikyti nepriklausomybę.

Dėl to Lietuvos buvusieji prezidentai ir 
ministeriai pirmininkai dabartiniam prezi
dentui pareiškia:

“Mes čia pasirašiusieji, kuriems teko 
stovėti prie valstybės vairo nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi ir kovų dėl jos laikais, 
šių, galbūt sunkiausių, mūsų tautos ir val
stybės gyvenimo valandų, kuomet gresia to-', 
kie pavojai viduje ir užsieniuose, jausdami 
ir suprasdami atsakumų, kurį mes drauge su 
visais krašto gyventojais nešame už Lietu
vos laisvę, nepriklausomybę, už mūsų tautos 
jaunosios kartos likimų, kreipiame dabarti
nės vyriausybės dėmesį į būtinų reikalų ne
atidėliojant, nedelsiant imtis tinkamų meto
dų ir priemonių valstybei gelbėti.

“Praeities patyrimas iš mūsų valstybės 
gyvenimo parodo, kad ypač kritiškais laiko
tarpiais nedidelė piliečių grupė nepajėgia iS- 
spręsti didelius valstybės uždavinius. Kad 
sąmoningai tiksliai valdytų valstybę, kad 
tinkamai tvarkytų visų tautų liečiančius
klausimus, valdytojai turi remtis visos tau
tos pasitikėjimu, pritarimu ir visos valsty
bės jėgų koordinavimu bendram valstybi
niam darbui. Šiandien yra tokia būklė, kad 
visos sąmoningos tautos jėgos turi būti su
burtos, nes tik šiuo būdu galima būtų išves
ti valstybę iš dabartinių ekonominių, finan
sinių ir politinių sunkumų.

“Gyventojų masės reiškiamo gaivalingo 
nepasitenkinimo administraeinės represijos 
••pašalins. Tam reikia valstybę įstatyti | 
normalių, teisėtų tvarkų. Šiandien valstybei■ l» •
yra reikalinga vyriausybės iš asmenų, ku
riais galėtų visai pasitikėti plačioji visuo
menė. Nestatant mūsų valstybės į <Jar dides
nį pavojų, šiandien nebelaikus gelbėtis admi
nistraciniais paliatyvais. Vyriausybei reika
linga dirbti bendrai su tautos atstovybe. To
kia atstovybė, pašaukta į valstybės darbų/ 
galėtų suburti reikalingas moralines ir In
telektualines tautos jėgas padėti vyriausy
bei vesti ir tvarkyti valstybės reikalus ir 
surasti būdus bei priemones valstybės sau
gumui sustiprinti, pasitikėjimui atstatyti ir 
sunkųjį krizį lengviau pakelti. Reikalinga

Tai yra svarbus įvykis ne tai buvo1 ne kas kita, kaip tik > 
tik šios organizacijos gyveni- tikresnis kelias, vedantis prie ; 
me, bet visų Chicagos lietu- lietuvių prieglaudų, 
vių veikimo istorijoj. Kaip žinoma, labtlariai prie

Susirinkę kuopų atstovai, ti ir eina. Ne kam kitam yra 
centro valdybos nariai ir be- nupirktas ūkis ir ne kam ki- 
ndrai labdarių veikėjai papa- tam labdarių veikėjai sunkiui

sios j žmogų beždžionės.

Susirinkimo pirmininkai nu 
sikaltėliui neduoda progos gi
ntis. Jis tykiai turi viskų iš
klausyti ir pribūti, nes žino. 
kad beždžionių giminė yra 
beširdė, ir jam nedovunotų 
kaltės net ir tuo atveju, kai 
jis prisižadėtų pasitaisyti. Pa
sivedęs likimui jis laukia spra 

Ypatingai \ra įdomu pasi- ntjįmo> 0 jįs dažniausiai ski- 
klausyti Indijos miškuose ma-,rja kaltininkų myriop, ir klas- 
žųjų beždžionių susirinkimo, tingai dairosi, ar nepasisektų

Dažniausiai tokie susirinki
mai būna teismo reikalais.,

kaip nors pasprukti.

Mat, ir iš jų tarpo pasitaiko! kartais jam pasiseka
nusikaltėlių. Tokiam tribūno- Praūžti eiles, visas susirin-sakos suvažiavusiems draugijų ir nuoširdžiai darbuojasi. Jie - . . , ■ . . ....

išrinktiesiems atstovams ir I baigia mokėti ūkio skolas, a- v Y^sta kaip seime. Visi rė- , D
išnešu rezoliucija, kurioj pareikšla noras,, sV(^ų_ ka8 Lišgirsime seime. kia P61” vienas kit«- klui nHi‘‘ a V

kad Lietuvos vidaus politinis gyvenunas «., wiku praėjusiųjų metl) M- tiai kas paklaus, ar lietu nieko negalima išskirti. Susi-Ika nelaimingajam teisino spre
tų valstybės konstitucijos nustatyta tvarka.

Tat, reikia tikėtis, kad tas svarbusis pa
reiškimas pagreitins sušaukti Seimų ir at
statyti konstitucinę tvarkų Lietuvoje.

ndimo išvengti: perdaug skai-I 
tlingi yra jo persekiotojai. Aš 

matyt, susijaudinę. Tarpais stebėdavau tai gerai pasislė-
pasigirsta iš šalies įterpiami Nelaimingajam gyvybę

dažnai išgelbėdavo šūvis, kū

gyje, koks yra organizacijos. viai dar yra tiek stiprūs, kad rimuliui pirmininkauja kele- 
stovis ir kas planuojama da- jie pajėgtų prieglaudas pa- tas senesn^U ponų ir kalba, 
ryti ateityje. ' | statyti!

Praėjusieji metai labdariui i Apie tai jokios abejonės ne- 
sųjungai veikimo atžvilgiu bu . gali būti. Jei lietuvių visuo- i oarsai- Kiekvienas noii įkišti 
vo gana laimingi. Gerai pa-1 menė sudėjo keturiasdešimt
vyko visi centro parengimai,1 tūkstančių dolerių antrajam 
kuopose ėjo gyvesnis veiki- skridimui, jei ji sudeda di- 
mas, labiau negu kuomet nors 1 džiausiąs pinigų sumas mažes-
pirmiau buvo sudominta vi-1 nės vertės dalykams, ji nesi- pasišalinti, aiba vienas vado- laipsniai susierzinimo akunir- 

Lietuvių Katalikų Studentų Organizacija, darbais ir Į gailės aukų tokiam kilniam vaujančių, arba kuris nors iš ksnyje yra apgaunančiai pa
kuli gražiai auga narių skaičiumi ir gyvai reikajaiį. Praėjusiųjų metų 1 reikalui, kaip prieglaudų sta- - klausytojų tarpo jį nutildo najūs j žmogaus garsus, taria-

Jau susilaukėme “Studentų Žodžio” Nr. 
U, kuriame ramiame įdomių straipsnių, eilių 
gražių, jaunimui parašytų vaizdelių. Reikia 
pasakyti, kad “St. Žodis” darosi kas kart 
įdomesnis ir įvairesnis. Jį leidžia Amerikos

I pradėjo veikti. Reiktų, kad ir Chicagoj, ir 
] Pittsburghe, ir Clevelande, ir visur kitur 
! susiorganizuotų ALEKSO skyriai.

LIETUVĄ APLANKIUS
________Rašo L. Šimutis___________

seime džiaugėmės, kati centro 1 tymui.
valdyba atmokėjo labdarių ū- ’ Tik reikia, kad tie klausi- 
kio antrąjį morgičių, o šie ! niai tinkamoje formoje seime 
met pasidžiaugsime tuo, kati I būtų perstatyti, kad į sennų

KAIP ATRODO KAUNAS?
Šių vasarų buvusiems Lietuvoj dažnai 

užduodamas klausimas, kaip dabar atrodo 
laikinoji sostinė Kaunas!

Paskutinį kartų Kaune buvau 1927 m.* š
pavasarį. Šiemet nuvažiavus Lietuvon, man 
pačiam buvo įdomu pamatyti kokių pažangų 
padarė Kaunas per aštuonis ir pusę metų. 
Dėl to važiuodamas per miestų žvalgiaus į 
visas puses.

Iš stoties į Marijonų vienuolynų, kuris 
yra prie Laisvės alėjos, prie seniau vadina
mosios Šaritkų bažnyčios, mane vežė savo 
automobiliu senas mano draugas dr. Kazys 
Pakštas, Vytauto Didžiojo Universiteto pro
fesorius. Važiavo negreit, dėl to turėjau pro
gos padaryti šiokį tokį palyginimų, kaip 
Kaunas atrodė seniau ir kaip jis atrodo da
bar.

Netrukau įsitikinti, kad Kaunas jau ne 
be tas, kas seniau buvo. Tik kų išėjus iš sto
ties ir pažvelgus į tų miesto dalį, kiek iš ten 
gali užmatyti, matai visų eilę naujų, gražių 
namų, lygias asfaltu išlietas gatves. Nebe- 
gadina atvykusio svečio įspūdžių netoli sto
ties buvusieji laužai, apvalais akmenimis grį
stos gatvės, “konkė” ir smarvė, kokia atsi
duodavo visas miestas.

pirmasis morgicius žymiai bu
vo sumažintas. Vadinas, pa
daryta didelis žingsnis pir-

suvažiuotų visos mūsų jėgos, 
kurios domisi lietuvių labda
rybe. Tiks klausimas, kaip

myn, pašalinta daug kliūčių prieglaudos statymas, tai jau 
tolimesniems organizacijos už ' ne vienos organizacijos, bet 
simojimams vykinti į gyveni ! visos visuomenės reikalas. La
mų. ■’ bdariai galės tekniškais sta-

Kokie tie nti u ji organizaei- tymo darbais rūpintis, bet di- 
jos užsimojimai? rbti ir aukoti reikės visiems.

Apie juos ne pirmų kartų Dėl to labdarių sųjungos val-
girdime. dvba ir prašo gausingai su-

savo grųšį. Jei koks rėksnys r*° išsigandusios visos bez- 
pasidaro per daug įkyrus, ar-! ^©“ės užmiršdavo savo per 
do tvarkų, tada, jei jis nesi- sekiojamųjį.
stengia ar nesusipranta laiku Kai kurie beždžionių garsų

apantausiuodamas arba ausų J mus tokiom pat aplinkybėm, 
grybelius apakandžiodamas. Susierzinimo metu beždžionės 
Tik vienintelis susirinkimo da
lyvis tyli — tai nusikaltėlis, 
neskaitant, kad kartas nuo 
karto graudžiai verkšlena.

garsas yra spiegiąs, aštrus, c 
meilės — švelnus, melodiškas. 

(Tęsinys 4 pusi.)

Nėra buvę ‘seimo ar šiaip sirinkti į seimų, būsiantį sek-, 
jau labdarių susirinkimo, ku-1 madienyje, Šv. jYntano parap. |
riame nebūt buvę kalbų apie 
reikalingumų mums, lietuvia
ms, senelių ir našlaičių prie
glaudų. Apie tai kalbėta nuo 
pat pirmos dienos sųjungos 
veikimo.

Tiesa, susidarius didesnei 
pinigų sumai ir nupirkus že
mės sklypų Marąuette parko 
pašonėje, statyta ne prieglau
da, bet liginikė. Ar tai buvo 
tikslus žygis,į ar ne, paaiškės 
iš šio paaiškinimo.

Prieglaudų pastatyti yra le
ngviau, negu jų užlaikyti. Prie 
glaudoma reikia nuolatinių į- 
eigų. Kitaip jos turėtų jialei-

Važiuojant per visų vadinamųjį “naujų- sti visus globojamus senelius
jį miestų”, reikia tik stebėtis taip žymia 
(dmaiua. Jau beveik visos svarbesnės gat
vės asfaltuotos, kur nepažvelgsi, visur švaru, 
daug senųjų namų nugriauta, jų vietoj stovi 
nauji, moderniški. Jie statyti ne bile kaip, 
bet su skoniu ir atsižvelgiant į tai, kad tas 
naujas namas ne tik vietų užimtų, bet būtų 
miesto papuošalu. Pravažiavome gražių, tie
siog modemiškai įrengtų krautuvių su dide
liais langais ir tvarkingai išdėstytomis pre
kėmis.

Ne tik man, bet visiems ekskursantams 
Kaunas pirmų įspūdį padarė gerų.

, Tai nėra didelis miestas, bet labai šva
rus, stovi stebėtinai gražioj pozicijoj,

Girdėjau kažin kų išsitariant, kad Kau* 
nas pradeda išsidirbti švariausios sostinės 
Europoje vardų. Tai gali būti.

Žinoma, vienų kartų pervažiavus per 
miestų, visko negali pamatyti ir sužinoti. Dėl 
to apie Kaunu dar teks rašyti, kuomet ten 
pabūsiu keletu dienų.

Dr. K. Pakšto automobilis mane prive* 
žė prie Laisvės alėjos GI nr., kur nuoširdžia, 
pasitiko vaišingi Tėvai Marijonai.

ir našlaičius. Vien lietuvių 
aukomis kažin nr galima bū
tų šiek tiek didesnę ir moder- 
niškesnę prieglaudų pastaty
ti.

Dėl to galvota surasti pa
stovesnio įeigų šaltinio. Pra
dėta nuo ligoninės. Ji staty
ta tuo tikslu, kad turėti savi 
ligoninę, kad duoti progos lie 
tuviams gydytojams ir slau
gėms dirbti savoj, lietuviškoj 
įstaigoj, kad lietuviai reikale 
joj rastų sveikatų ir sustip 
riaimų, bet taip pat ir dėl to 
kad ji su laiku galėtų padėti 
išlaikyti prieglaudų.

salėj. t j
Seimo atstovus priims ir 
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS mares ir skelbia, kad jis 1930
----------- m. turės baigti Dariaus-Giiė-

Skaičiau gazietoj, kad Af- no žygį. Ale kų pasakys Vait
..... “ ”,\ ~ riko j kaikuriose vietose mote- kus, kuriam “Spindulio”kuopa, kurios priešakyje sto .... . ’ _ , . .. . . -• . ,. . . rys, kalbėdamos i savo vy- spaustuves, Kaune, darbimn-

vi visiems žinomi uolieji fab- • ’ ■ 1 J . -x ,, . . i , , rus, turi prieš juos atsiklaup- kai įteikė šitokį paliudymų:dariai — gerb. kun. J. <ai- . 1 j •• x x- I- x
čūnas. Sv. Kryžiaus llgonmčs “ lr ra,lkas 8udetl- E baT0 xdr»8l«‘ tau“at‘ Ue
direktorių pirmininkas, kuo- r‘™s’ kaikurio‘ie y ka^»aka‘ nugalėjus, At-
pos pirmininkė K. Sriubienė, ‘?8e atbulai ~ Tyas tun at'?anto vaudenyn, ir poiurina. 
. v . . .... siklaupęs ir rankas sudėjęs baigusi ,(mano pabr.) garbm-A. Valančius ir kitu . , . . , . .

prieš moterį kalbėti. Alrikoj 
Atstovai ir svečiai susirinks faį daroma iš papračio, o A-

į salę 10 vai. ryto. Visi in uierike iš‘baimės.
corpore eis bažnyčion. Po pa- į_______
maldų bus bendri pietūs, o 2Į , . . .

, j- * • - 1 Musų ateitas Illinois turivai. prasidės pats seimas. . *
■niknėni (pramanytų vardų) 

Seimo metu aktualiais or- “Sokor statė.” Žodis “so-
ganizacijos klausiniais refera- kor” reiškia: žindėjų, čiulpė
tus skaitys d-ras Jonas Poš- ję,t išnaudotojų, svetimnaudį, 
ka ir kun. Anicetas Linkus, veltėdį ir t. p. Kažin, ar yra 

Labdarys kuriam šteite didesnių “so- 
korių,” visuomenės išnaudo
tojų. Tai parodo buvusios ir 
vedamos kortuose bylos.

gųjų Dariaus ir Girėno Lie
tuvos garbei vykdytų žygį, 
širdiugai sveikiname.”

Šįmet Labdarių seimas į- 
vyks Ciceroje. Prasidės suma, 
Šv. Antano bažnyčioje, 15 St. 
ir 50 Avenue. Visų draugijų 
atstovai prašomi susirinkti 
laiku. Trečioji kuopu, pirm. 
K. Sriubienė daug {atstangų 
deda seimo pavykimui. Atsti- 
vums pietūs bus pagaminti pa 
rapijinėj salėje.

Seimo posėdis prasidės 2 
valandų. ų

Mūsų čėsai — visokių i'ra
dinių čėsai. Štai, jums nau
jai išrastas pečius, kuris be 
gaspudinės priežiūros mėsą 
kepa. Kokia laimė bečleriarns

Pas Cvickus anų dien buvo 
suprais parė. Buvau ir al 
Valgant šalę manęs sėdėjus 

i Pluškienė kaž kaip netyčia 
paliejo ant stalo zupę. Sėdė
jęs kitoje stalo pusėj jos vy
ras pradėjo barti.

— Kaip tu drįsti mane įšil
ti akyvaizdoje daugelio sve
čių? — užsigavus sako jam 
Pliuškienė.

— Dpi to, kad kai esame 
namie vieni du, tai tu mun 
nei išsižioti neduodi.

Praėjusį sekmadienį buvau

Bešnekant joms kartais užei- 
Po seimo, vakari1, gerb. ku- '■ na ant mįslės pečius — begu 

Dabar, tiesa, to ji dar negali ,nigas Valančius su savo grup< 'mėsa jame nesudegė. Nusi-

ir gaspadinėius, kurios, už-, pakviestas į vienų draugiškų 
kaitusios večerę, neiškenčia 
nenubėgusios pus kaiminkų.

ilaryti — skolas ir nuošim
čius už jas tebemoka, liet kaip 
greit skolų nusikratys, ji ga
lės ranka rankon veikti su la
bdarių sąjunga prieglaudoi 
statyme ir jos užlaikyme. Toks 
tai buvo p'anas ne vien lab

artistų iš Brighton Park su- j pirkus tokį išradimų jos ga- 
loš veikalų. Girdėt, kad bus , lės visų dienų be jokio rūpeg- 
daug juoko. Galima to tikę- :čio šnekėti.
tis, nes visi žinom iš praei- j -----------
ties, kokius įdomius veikalus Čikagietis Kiela Brūkly ne

Valančius yra sumoKi-
A. I.

žada būdavoti naujų aropla- 
nų trečiam skridimui per

vakarų. Susėdus visiems val
gyti ir gerti... papsų, mažas 
Kakarikų sūnus Džianukas 
sako tėvui.

— Tėveli, kodėl Tamstos 
nosis tokia raudona?

— Tylėk parše, — atsakė 
tėvas — nieko nesupranti. 
Kai tu būsi toks razumnas 
kaip aš, tai ir tavo nosis bus 
raudona.
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Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(A pyška)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

nes buvo apgaubtos raudonais,
stiklais, buvo greitai užžieb-'

n. x tos. Ir, tokiu būdu, jos raudo-'didžiausia tyla jau beveik ta-! . • ' • • • ,• • rn-.„ - v .. Inai nušvietė ligoni ir įvairias'msioj salėj, liktai švytuoklė .. , .. ... ... . .. I, , aplink ji esančias figūras įs-brangaus laikrodžio, kun įam ,. , ... drožtas balduose arba auksu 1buvo padovanojusi viena an
glu pasiuntinybė, nuolat švy
tavo ir monotoniškai taksėjo. . 

l’o valandėlės ligonis liepė

(Tęsinys)

Akymirksni užviešpatavo

laikrodį sustabdyti, nes tas 
nuolatinis takšėjimas jam pri
minė greitai bėgantį laiką, 
kurį jis taip troško prailginti.

Dabar buvo visiškai tylu. 
Vaikai sustabdę švytuoklę,

išsiuvinėtas sienų diyonuose. 
Tačiau ligonio ramumas ne

ilgai tęsėsi. Staiga jis pama
tė vieną baidyklę, kurios dei
mantinės akys, raudonai švie
sai nušviečiant, bauginančiai i 
spindėjo. Karalius jau ir taip 
drugio krečiamas, dabar iš ' 
baimės beveik pastiro.

— Žiūrėk, žiūrėk, kaip jis

n k Y tr n a h

Gręsia mirties bausmė, .losepb Di Chiara, Krank Vitale ir Joseph Vitale prieš 
džiurę teisėjo I)avid kameroj kaltinami padegimu namų 556 W. Taylor st., kur 
žuvo dešimts asmenų. F. Vitale nuteistas kalėti 199 metus; kitiems byla eina.

(Acme Photo)

ruoštis naujoms kovoms, ku- — Kaip baisu. Dabar gali- 
jrios jau tikrai netolimoj atei- ma tikrai manyti, kad jis dėl 
i tyj mūsų laukia. . žemiškojo garbės vainiko nu

li ūmų maršalka man jau stojo dangiškojo. Taip pat ga- 
prnnešė, kad per. tris dienas Įima nei manyti, kad jau šia-
iš.'ikraustyčiau iš namų ir pi-'nie akimirksnyje jią dega pra-, 
lies, kadangi neįsakau tau gare ir, kad ten amžinai degs.
pasmilkyti mirštančio kara
liaus vėlę. Bet tu žinai, kad

— Praneli, nebėkime Dievo 
sprendimams už akių. Geriau

geriau man tūkstantį kartu nusižeminę prašykime pasigai-
aikščioti elgetaujant visą A- 

namo šalį, negu tokius įsa- 
i kynius davinėti.

— Mama, man per skaudu 
su tuo sutikti. Geriau mes 
bėkime kartu į An-nin’ą, kur, 
gerieji misijonoriai turi dide-! 
lę mokyklą. Ten tu galėsi bū-, 
ti prie seserų, kurios slaugo, 
ir prižiūri ligonius ir netur- į 
tinguosius. O aš tuo tarpu uo-,

Įėjimo dėl savęs pačių. Ypa
tingai, tu Praneli, dabar tu
ri iš visos širdies dėkoti Die
vui, nes tik Jo galybe, p ne' 
savąja, likai gyvas. ,

(Bus daugiau)

PLATINK1TF “HRAUGA’

patys nebedrįso nė kvėpuoti.'

hs artėjančios mirties ir šiai*"*’ *"',*....”“** ''*,?."*
i. , , - , . vo uodega!... Jau skečia spa-Mą tuojau padare karaliui , *. ., _ . ,” i mus!., žiojasi!.. Jau gnebs

man už gerklės jau!.. Ar dar 
tau nepakanka krikščionių

, . i manos tyko savo zaibuojaneio-\ niaus neramybė, baime,1 ............mis akimis! Jau jis neeia sa

Jylą tuojau padarė karaliui 
nebepakenčiamą. Su pasibiau- 
rėjiniu jis nustūmė nuo savęs 
tigro kailį ir tarė:

— Nenoriu tamsoje gulėti. 
Atidalykite... Įleiskite šviesos 
oro...

Vaikai nustūmė sunkius di- 
vonus į šoną ir pakėlė jodo
mą sienos dalį į viršų. Tuoj 
pasirodė puikiausias vaizdas 
iš gražiausios karališkojo so
do dalies. Plačioje terasoje 
stovėjo milžiniškos kiniškos ir 
japoniškos vazos su puikiau
siomis gėlėmis.

Toliau gražių balustradų a- 
psuptas blizgėjo, kaip veidro
dis, puikus tvenkinys iš ku
rio tai vienur tai kitur ky
šojo meniškai sutvarkytos uo
lų grupės.

Gražiausi dekoratyviniai 
krūmai, puikiausių medžių ei
lės rietėsi vainikais plačioje 
lygumoje. Švelnus čiurlenimas 
šaltinių, čiulbėjimas įvairiau
sių paukščių sklido po visą 
sodą.

Malonus gėlių kvapas ir 
saulės stebuklinga šviesa įsi
veržė į ligonio kambarį.

Dabar prie tokios šviesosi 
buvo galima aiškiai pamaty
ti karaliaus veido bruožus. 
Ant jo šaltu prakaitu išpiltos 
kaktos driekėsi gelsvai balti 
plaukai. Po tankiai apaugu-

ginti nuo to svetimo Dievo, Jis suriko iš visų jėgų ir, nėra man taip silpna, kaip
kurio mes abu lygiai neap
kenčiame.

kraujo, kurį aš tau jiaauko- j . ,. , . v. ,. ,.’ ,. . . , . matvti, kuri šiandien diena.jau? Upeliai jo tekėjo, o tu k, .„... .
• _x -_x._ * i D-o-o istikrųjų, vardan visųvis nepatenkintas... Atleisk 

man, duok nors metus pagy
venti ir aš tau dar šimtus, tū
kstan?
k
suspės nė atsikvėpti. Geriau Į 
Kinams aš savo šąli atiduo-1

bjauriausiai keikdamas, svie jums atrodo. Tik pirmieji du
dė kiyžių į šalį, po to nutvė- 

Argi jau būtų — leisk pa- rė berniukai už gerklės ir no
rėjo jį pasmaugti. Tačiau jo Į Tikrai maniau, kad jau nebe- 
jėgos jau buvo išsekę. Akys iškęsiu, kai iš abiejų šonų 

jūs piktųjų dvasių, ištiktųjų užgeso, kraujas prasiveržė1 pradėjo jais man kaktą čai- 
ši diena yra jo metinė diena, pro skausmų iškraipytas lfl-1 žyti. bet greitai prisiminiau 

krito į 1 Išganytoją, kuris dėl mūsų 
* leido sau uždėti erškėčių vai-

. . i .“šiandien sueina lygiai dvi d e- pas ir jis negyvas kritstancius ju paaukosiu. Joks k. , y „. ......, išimt sesi metai, kai jis pas guoli,mkseionis, joks prancūzas ne- , . , . » , - n t7 * kiltim Iznrto įv/mprlro turukutinį kartą užmerkė savo 
prakeiktas akis. Tas akis ku- Motina ir Sūnus

kirčiai tuo baisiai kietu bo
tagu man buvo labai skaudūs.

niką, ir tada nauji smūgiai

, x , . , Apie ketvirti valandos ke- „ . , , ., . . . v. rios j>er tiek naktų persekio- v sus. O netrukus po tam akysiu arba net jnodveliaviečia-1 . , . .* . v .. 'lio nuo mirštančio karaliaus ., . . . ' • ijo mane savo baisiais zvilgs-. , , . se pasidarė visai tamsu ir kasrūmų, yra parkas, kuriamerns, tik atleisk man, padėk 
man...

Bet baidyklės akys nesilio
vė žaibavusios. Visa tai ma
tydami ir negalėdami supras

ki tokios mirties baimes, vai
kai manė, kad mirštantysis 
norintį jį pasmaugti. Ir todėl 
tikrai mato prieš akis velnią, 
ir jie dabar ėmė drebėti, kaip 
epušės lapai.

— Tiuanai, — sušnibždėjo 
vienas, — pašaukime čion pri
ncą ir kitus čia buvusius. Aš 
vienas ilgiau čia pasilikti ne
noriu ir nepasiliksiu, kad ir 
galvą man kas nukirstų už 
tai. Baidyklė apie, kurią jis

niais. A-a-a štai... aš vėl jį 
matau... štai jis ten stovi... 
bet jūs jo nematote, nemato
te?.. Ten štai kampe prie ma
no rašomojo stalelio. Jis ve
ria mane savo liepsnojančio
mis akimis. Štai!., jau kitas 
šalia jo. A-a-a pažystu aš ta
ve. Tu buvai jo pasekėjas ir 
už tai aš liepiau tave gyvą 
supiaustvti ir kiekvieną kūno 
narį atskirai sukapoti.

po medžiais stovi nedidelis 
pusiau lapų apdengtas kinų 
stiliaus namas. Tai buveinė 
vieno aukšto karaliaus rūmų 
vaidininko.

Visi toki valdžios žmonės 
čia netoli karaliaus rūmų tu
ri panašius namus.

Taigi tat, šitame name mes 
vėl randame tą jauną berniu
ką, kuris mirštančiam kara-

kalba, jį pasmaugs. Juk tai jos šmėklos renkasi, jos šu
tą pati baisioji dvasia, kurios i pa mane darydamos vis ma- 
atvaizdą matome visose mūsų žesnį ratą! Štai jų pryšakj

, liui pasiūlė kryžių. Guli jis 
Ar jau ir tu nori taip su t dabar žemoje lovoje, ant čiu- 

manim pasielgti, išdraskyt j1 žinio padėjęs galvą. Viduti- 
mano gyslas ir raustis po ma
no kūną? Bet... Jie jau dau
gėja. Šalę jų ir už jų vis nau-

rio amžiaus moteriškė pasi
lenkus prie jo, pilna užuojau
tos, šluosto ir vėsina nosine 
skarele jo krauju pasruvusią 
kaktą ir skruostus.

šventyklų sienose.
— Man ji nieko negali pa

daryti, — taip pat tyliai at-

— Nelaimingas Praneli, 
tas mažasis vaikas, kurį rep-jj^jp žiauriai jie pasielgė Su 
lėmis gnaibyti aš liepiau i1'tavimi.

, , .sake jo draugas, nors ir ji?siais antakiais, įdubimuose bu- . , , ", , . .... . buvo pabalęs is baimes, tačiauvo krauju pasruvusios pusiau 
primerktos ir baime perimtos 
akys.

Burna, be dantų, buvo bai- 
‘ dai skausmų iškraipyta. Vei

das — geltonai rurpinis. Aš
triame jo žvilgsnyje matėsi 
išgąstis, kuriame kartais at
sispindėdavo tai baimė tai
įtūžimas.

Abu berniukai mirštančio 
dar niekados nematę, dabar 
gi dienos šviesoje išvydę to
kį baisų paveikslą, labai iš
sigando.

— Jis miršta, — sušnibž
dėjo vienas savo draugui.

— Pasmaugsiu aš tave, jei 
tik dar kartą tai ištars! — 
sušniokštė Tydikas, ieškoda
mas savo baisiu žvilgsniu pa
žo, kuris drebėdamas slinko j 
savo vietą.

— Ar tu dar negirdėjai, kad 
aš nenoriu mirti?... Bet užda
rykite sieną. Dienos šviesa 
mane baugina. Taip pat už-

— O tamsta, ar manai am- 
dar susivaldė. — Ar gi tu, mie , žinai gyvensiąs, gal manai, 
lasis Liū, nematai, kad aš ant1 manai amžinai gyvensiąs, gal 
krūtinės nešioju kryžių, apie manai, kad nereiksią kartą
kurį neseniai tau esu pasako
jęs. Be to turiu Dievo Moti
nos paveikslėlį, kuriame vaiz
duojama, kaip Ji savo kojo
mis sumina tą baisią baidyk-

ARKIVYSKUPAS JURGIS
.......................... . . MATULEVIČIUS. Labiau irįai mokyčiausi lotyniškai, ta- . ,. .... ....v. ,; . . " labiau auga pasitikėjimas siųo

šventu vyru, mūsų mylimu, tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai-

... .i kai, kada Dievas leis jį išvys-Mama, juk tai yra geriau, ,. „ , . , ...J . ti šventuoju paskelbtą,negu būti karaliaus tarnu, ar T,. , . -, v. ... i , , - , i Kiekvienam įdomu pažinuba vėduoklėmis vėdinti bet . ,. .... . ,, . , to garbingo Vilniaus vvskupokurį kunigaikstj. Geriau ne- ‘
gu tapti mandarinu ir paskui 
taip baisiai mirti, kaip šian-

pčiau kunigu ir savo apaku- 
siems tautičiams Tikrąjį Die
vą skelbčiau.

dien esu matęs mirštant.
Aeb, mamyte, šio nusivylė-

lio baisus atvaizdas visuomet 
man stovės prieš akis.

Ir čia .jis papasakojo tą vi-
. ,. , , • , . į są baisios mirties istorija,man jau atrodė no toki bai-1 1 .....

1 — Mama, ar tu tikrai tiki,

gyvenimas. Jį sužinosime iš 
Į neseniai išėjusios knygos.

‘ ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su

dėjosi toliau jau nebeatmenu. 
Taip pat nebeatmenu nei kaip 
mama, į tavo rankas patekau.

— Praneli į mūs namus ta
ve atnešė neštuvuose du se
nio Fylino tarnai.

Kai jie tave paguldė į šią 
lovą, kurioje dar tik prieš ke-

— po to jis paklausė, kad pi-1 persiuntimu kaina $1.90. 
ktasis priešas baidyklės pavi-j “DRAUGO KNYGYNE 
dale jį persekiojo ir, kad šve
ntieji vyskupai ir kiti krikš
čionys, kuriuos jis buvo liepęs 
pasmaugti, grąsindami stovė
jo aplink jį. Ach, tas baisus 
jo riksmas dar ir dabar te
beskamba mano ausyse.

Taip, Praneli, tai tikrai

RADIONAS
1936 Mėty Radio

letij savaičių mirė tavo tėvas, bais|1 Kokia baisi Mti
tikrai maniau, kad tu miręs SQŽinfs kanSa> kad nlirties
ir jaučiausi jau visiškai vie
na belikusi šiame pasaulyje

valandoje jam toki paveiks
lai rodėsi. Tiesą sakant, nėra

bet dabar aš turiu vilties, kad , ncgali]nas UaiktaSi kaJ pikta.
ta, dar nemirsi. , paeitas, pasivertęs mato-
- Tie, kurie čia tave atne.|)|la į nu. j

šė, papasakojo man ir dėl ko tiniininią
tu buvai taip baisiai primuš-,_______________ ______ '
tas.

Gal gerasis Dievas palai
kė tave. Praneli, dar ne visiš
kai vertą amžinos garbės vai 
niko. Todėl stenkimės dar la-

“MANO MIELASIS
SŪNELIS DABAR 

VALGO
kuris į klausimą ar nebijo j — Mama, man rodos, kad i biau nusižeminimu ir malda KAIP PARŠIUKAS... 
įnirti, šypsodamasis atsakė:

mirčiai į akis jiažiūrėti?

Ne! Aš nenoriu mirti. Pa 
galbos!.. Šviesos!.. Baidyklė 
jau mane smaugia! Man šir
dį ji uždegė. Ji dega!. — van-

lę, kurios tu taip labai bijai. , , * r j .J i dens nors laselj, vandens!..
Bet tai dar neviskas, kas ga-; Xetek j5g>) kri,o mir5tan
Ii mane apguli, šį ryta ma- tygi£ atga, J ’ TiūanJJ
no motina užkabino man anl 5 , . • ,. dar turėjo drąsos prisiartintikaklo maža rei,kv,jonų so ,.gonio ir suvi|gyt.
palaimintojo kentėtojo Dija-, ).paS) if kaĮ Wek a,
r o lelikvijoims. įsigavo, vaikas nors ir nedra-'

Bijacas? —- „urt o Ty-, g-aį jam paaįRakė žinąs prie-
dikas išgirdęs ktlnana domi-1 nuga,.H dvR |
ninkona vyskupo yard,. Juk sias |aiinjn
tai tas pats kur, ,,s dar 1857 gn T# onį tai atgai

la, tikėjimas ir priėmimas Av. 
Krikšto. Bet, kai pamatė, kad 
mirštančiam tai visai nesu-

. . . prantama, išsitraukė Nukry-
savo aštrų žv.lgsn, į baisios I Paveiks| ir ,a1w
Eoiėklos paveikslų. ' gcmiu. prieS akis JĮg Ukj,

— Kam tu man šnabždi tą josi, kad kryžius padės ,ligo-

m. liepos 20 dieną buvo liepęs 
žiauriai nužudyti.

— Dijacas!. — dar kartą 
ištarė vis labiau įsmeigdama?

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į ‘ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

XX*
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių j>aveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knvgas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųsk i e mums.

čia nuplėšti

"Buvo toka kūfli* ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė kt> daryti'.’

Motinos sako. kad Trlner's Rlfter 
Vynas yra geriausias vaistas susllp- , 
nėjusiems, nepilnai augantiems valku- Į 
člams. Jo sudėtinės dalys yra ge- i 
riauslos, kokias medicinos mokslas 
žino apgynimui nuo nevirškinimo, I 
prasto apetito, galvos skaudėjimo. Į 
nemiegojimo, gnaų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Ir negerumų sąrySy 
su vidurių neveikimu Malonus \ar- 
totl Ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S EL1XIR 
OF BITTER WINE

Pamatykite tuos naujus Ra- 
dionus ir kitus radio pas

los. F. Budrik, Ine.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705-8167

Budriko programai: 
Sukatoje 9:30 vak. WCFL 
Nedėlioję \V('FL nuo 5 iki

6 v. po pietų.
Nedėlioję WAAF, nuo 1:30 
iki 2 v. po pietų.Joaeph Triner Company, Chicago

J

JOHN P. EWALD ‘
LOANS and INSURANCE ; •

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba’
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street .-
TELEFONAS: YARds 2790 arba”2791 ; ; •

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINEI K'

vardą? Argi nenukirsdinau
•lokite lempas, nes aš nenoriu jam gaiVę, pagal tavo norą?

Jau daug laiko praslinko Jtamsoje gulėti.
Greitai buvo nuleisti dideli 

sienos dangčiai ir didelės žva
kidės, panašios į liktarnas,

niui suprasti tuos žodžius. 
Tačiau vos tik jis pažino tą

taip jo nekenčiamą krikščio-

Oerbta.tna.l "Draugo" Admlnlatracljal;
Slunėlu »u liuo lalAku t............ uf. kuriuo* p rato« kuogrrlėlaiuda

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P BUČIO KELIONftS — >1.00
KUM. PR. .1. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba: .
Siunčiu >8.60 ui kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

Vardas, Pavardė

I/R//VC 
’fOR Y°ur 

eVes
Night and Morning
Dėl aklų pnvnrgiislų n iki Kaulės, 
Vėjo ar Dulkiu, vartokite keli- la. 

šus Murinę: Palengvina n u vargu- 
sias akis.
Saugus Kūdlklamu ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

VVrito for Free Book
**A Wer1d •< ¥•«> tvos” MURINĘ COMPANY

šimtai tūkstančiai jo pėdomis' nių ženklą, tuoj baisiausias 
nuėjo. Ir vis ne kam kitam, įtūžimas apėmė jį. Putos ver- 
tik tau ir tavo karalystei ap* jžėsi pro drebančias jo lūpas.

.Street

----- ----------- ---------- „ 
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GYVULIAI KALBA

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Nevisi lauKiniai gyvuil&i yra 

vienodai kalbūs

ANTRASIS CUKRAUS 
FABRIKAS PRADĖJO 

DARBI

pasitraukia iš kelio arba vi- Į 
sai nekreipia j jį dėmesio.

Netikėtai užpultam gyvuliui I
daug įtakos padaro išgąstis. ;
Ir gyvuliai turi galvoti, ap- 
svarstyti. Jei kartais kas nors

. . . iOrangutangui tai tiesiog ne- jį užklumpa visai netikėtai, ta- i Spalių W d. Paventyje buvo 
Vyliui. Apsiblausę, kaip visi da gyvulys dažnai pusikėsinto iškilmingai atidarytas antra- bus pašalintas 
hypoehondrikui, niurna sau jų puola. Jei gyvulio nekliu- sis cukraus fabrikas, f iškil-
po nosim. Tik paerzinti pakei- 1 dysi, tai galima pasakyti, kad mes buvo nuvykęs 2. C. Mi
ela savu įprastų niurnėjimų. ' devyniusdešimt devyni iš ši- nisteris, St. Putvinskis, V. Ko- 
Orangutangas ir poravimosi nito bus visiškai nepavojingi, ntrolierius, direktoriai Norkai 
metu yra nekalbus. Jis pana u- O juk ir žmogus išgadintas tis, Stanaitis, Vienožinskis, 
doja savo teisę ir be daugel miego metu kartais pridaro Račkauskas, Bliūdžius ir k., 
žodžiu, nors nepaliauja po no- daug ko negera. Taip pav., “Liet. Cukraus” b-vės vado- 
sim niurzgėjęs. Truputį kai- neseniai vienas kasyklų dar- vybė (valdybos, reviz. kotni- 
besnės yra patelės. Jos daž-, bininkas užmušė savo žmonų sijos ir administr. organų na-
nai kalbinu savo mažiukus, alaus bonka už tai, kad ji riai), ats
• i zjuos moko, arba bara. Ir ma-į netikėtai pažadino jį iš mie- pulk. Butkevičius, Šiaulių vy-
žieji mažai tekalba. , go. Tai argi galima laikyti už resnybė ir visa eilė kitų kvie-

Visai kitokios prigimties y- piktą liūtui, jei jis puola ar- stu svečių. Iš Kauno į atida
rą gibonai su šimpanzėms. Tos ba pasirengia pulti tuo me- rymų buvo nuvykusi specija- ainis ir žvynui vežioti, daug
abi giminės yra šnekios. Daž- tu, kai jam trukdoma rainy- lį ekskursija, kurioj taip pat geresni lietuviškoms sųlygo-

bė ar pietūs f dalyvavo laikraštininkai.- ms net už užsien. motorines
Yra laukinių gyvulių, pav. Fabrikų, pašventino ir pali- mašinas. Jas vos pamatę, če- 

drambliai, liypopotamai, ypa- nkėjo Dievo palaimos Kuršė- kai speeijalistai beregint tų 
tingai raganosiai, kurių yra nų klebonas, kan. Danį braus-! lietuviškų ‘‘išradimų”

pozantiškų! įspūdį. Seniau va
rgu kas būtų tikėjęs, kad to
kių fabrikų kvartalų gali iš
dygti ir Lietuvoje. Fabrikas 
užima plotų apie 30 ha. Tik 
kiek dar stinga gerų kelių, 
bet netrukus ir tas trūkumą- 

Fabrikas to
rčs didelės reikšmės visai 
šiaurės Lietuvai, o ypač Klai
pėdos kraštui.

Ūkininkai fabriku rodo gy
vo susidomėjimo. Daugiausia 
iš jų tarpo bus imami darbi
ninkai fabriki darbams. Pa
žymėtina, kad prie statybos 
atvyko su savo lietuviškais

Kraucevičius, ‘‘tankais” keliasdešimt ūki 
ninku nuo Utenos ir Salako 
Tie “tankai” yra savotiški, 
labai stiprūs vežimai akinu-

NISCONSINO
lietuvių amos

MCINE, WISCONSIN
Spalių 28 d. iškilmingai pa

laidota a. a. Veronika BalČi-< 
koniūtė, 22 metų amž. Per lai
dotuves 4 kunigai laikė šv. 
M i šias. Žmonių buvo pilna ba
žnyčia. Į kapus lydėjo virš 06 
automobilių.

Balčikonis yra geras para- 
pijonas.

Amžinų atilsį Veronikos šie
lai t
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nai porelės susėda prieš vie
nas kitų ir gana karštai gin
čijasi. Tuo momentu yra įdo
mu sekti jų kalbos tonų gau
sumų. Šimpanzės tikrų savo 
džiaugsmų pareiškia surietu
sios lūpas ir gerai atskiria
mais ženklais. Ir piktos būda
mos jos sučiaupia lūpas, bet 
jų sudėstymas yra visai k i-

nusi-
silpnos akys. Jų silpnos akys kas, o atidarė trumpu žodžiu fotografavo. Su savo “tan-
rodo, kad žmogus yra pavo- minist. Putvinskis. Svečiams 
jingas, ir tik tada, įsivaizda- buvo aprodyti fabriko pasta- 
vęs, kad čia kitos išeities nė- tai, paaiškintas jo veikimas 
ra, ji puola. Saugodami savo įr reikšmė. Vakare per vaka- 
gyvybę jie stengiasi jiems ne- i pienę kalbas pasakė minist 

toks, ir garsai pereina iš dus- paprastų, judantį daiktų su- i Putvinskis, direktoriai Nor
iau* ūžimo į spiegiantį riks
mų.

įteikiu pastebėti, kad aš čia 
kalbu apie gyvulius esančius 
laisvėje ir stebimus jiems ne- 
piatant. Nelaisvėje beždžionės 
pasikeičia. Ypatingai pakei
čia savo kuilių ir būdų labiau
siai į žmogų panašios beždžio
nės. Jos, būdamos geros stebė
tojos, greitai prisitaiko prie 
žmonių.

trypti. Jų sniegelis tada vei-1 kaitis, Stanaitis, apskr. virš. ] pardavinėja žemės po 
kia ir pasako iš tūkstančių! Kalendra ir k. Vaišėse daly- 
metų praktikos, kad vengtų' vavo apie 120 kviestų svečių
žmogaus.

Liūtės, tigiės, dramblio pa
teles priverčia pulti baimė, 
kad tas, kuris artinasi, ne
atimtų jos vaikų. Žindama 
motina labai akvliai seka vi

ii- apie pora šimtų darbinin
kų. .

Dabar fabrikas jau baigtas, 
paleistos mašinos atlikti ban
dymui. Statybos darbus nu 
dirbo plačiai žinovas rango-

sų apylinkę. Mažiausias žino-1 vas Ilgovskis, geležinkelio 4
gaus padarytas triukšmas at
kreipia jos dėmesį. Kol gyvu
lys nemato ar neužuodžia žmoIr kiti gyvuliai turi savo 

kalbų. Tigro kalba yra kaip : gaU{^ nesijudina iš vietos, o 
to, kuris turi valdžių. Kai tik kai nutyla triukšmas, greitai 
pasigirsta jo balsas, nuščiū
va visas miškas. Keturkojų 
žimluolių kalba yra neturtin
ga tonais. Jauniklių būna tru-

šakas pastatė Rainesas, o mo
ntavimų atliko patys čekai —

ku” toks ūkininkas per dienų 
uždirba apie 12 litų. Netoli 
c. iabriko pradeda augti lyg 
ir naujas miestas. Mat, darbi
ninkams reikės butų, todėl 
artimieji darbininkai dabar 

lt. už
kvadr. metrų. Už vienų ha 
gaunama net iki 10,000 litų.

Perkant fabrikų už žemę 
mokėta po 3,000 litų už ha. 
Kuršėnai turi apie 3,000 gyv. 
Reikia tikėtis, kad tarp Kur
šėnų ir fabriko netrukus pasi
puoš gražiais, nors ir menkes
niais, statiniais, kaip kad ne
seniai puikiais statiniais pa
sipuošė ir visas tas ramus nors

Naujų Sanctuary Veil (ka 
rūnėlę) mūsų bažnyčioj pama
tėm per J. E. vyskupo Matu
lionio atsilankymų. Tai dova
na mūsų kilnios Apaštalystės 
Maldos draugijos.

Uždūšinėse pamaldose pa
matėm ir naujų drobuię kata- 
feliui uždengti. Jų auaojo ži
nomų biznierių Petkų šeima, o 
Petkienė nupirko naujų kny
gų gedulingoms Mišioms lai
kyti.

Garbė aukotojams. V’isi tie 
daiktai būvi reikalingi musų 
bažnyčiai.

t oo MOT FOC. F&ZSOnM oho 
uamt no«.e Tham THtyraf omrteD to*

Škmlos b-vė. Ilgovskis, nors kiek nuobodus savo lygunio- 
ir stambiai rizikuodamas, sa- mis, užtat derlingas Žemaičių 
vo pasiimtus darbus atliko 8 žemės kampelis.

pūtį turtingesnė.
Kova, žaidimas, meilė ir

maisto reikalai turi savo at
skirus žodžius ir būna visu

nusiramina.
Reikia pažymėti dar vienų 

atvejį: jei gyvulys jaučia, kad 
jam jau riesta, tada tikrai 
galima laukti puolimo. Tai 
dažnai būna ir tuo atveju, kai 
toj vietoj, pro kurių jis galė-

d. prieš terminų ir dabar t i , 
kiši gauti už tai 8,000 litų 
premijų, o čekai kiek susivė-

PATAISA

Amerikos Legijono, Dariaus
lino. Tačiau fabrikas netru- ir Girėno Posti No. 271, ap- 
kus jau pradės darbų. &iuo' rašyme įvyko sekama klaida: 
metu cukr. runkelių yra su vietoj 1200 baro tikietų grų- 
vežla apie 1,500 tonų. Taip! žinta Dariaus - Girėno Pamin

tų prabėgti, yra kokios nors, pat pradėjo dirbti Marijam klo I ondo komitetui, turėjo 
būt 400.

Dariaus-Girėno post. Nr. 27l

Lapkričio 1 d. 8:30 v. v. 
parapijos sekretorių Tanių Zi- 
zminskų užpuolė plėšikas biz
nio vietoj, 804 State St. įė
jęs paprašė vyno ir padėjo 
pinigus. Kada Zizminskas nu
sisuko nuo jo, kad suvyniojus 
bonkų, plėšikas kita bonka ki
rto Zizminskui į galvų. Bon
ka sudužo, Bet Zizminskas ne
griuvo. Po to smogė antrų ir 
trečių bonkų. Kad ir apsvaigi
ntas, kruvinas, visgi pajėgė iš 
bėgti • gatvę, o plėšikas tuc 
tarpu, apklaustų registerį ii 
pagrobęs 30 dol. leidos bė
gti. Atvykus policija Zizmin-

skų nugabeno į ligoninę ir 
pradėjo ieškoti plėšikų. Ir su
rado ant viešbučio stogo. Pa- 

I sirodė esųs tūlas Walter Kos- 
kale, 27 m., neseniai paleistas 
iš kalėjimo, kuriuo buvo nu
baustas už plėšimus ir atsė
dėjęs 4 metus. Pas plėšikų ra
sta 7 žiedai ir du moteriški 
bresletai, kuriuos prisipažino 
pavogęs prieš keletu dienų iš 
Peterson Jewelry, 1420 VV’asU- 
ington Ave. Be to, prisipažino 
apiplėšęs ir Pugb Oil Co. Nu
kentėjusiam Zizminskui visa 
parapija reiškia užuojautos.

Spalių 31 d. naktį plėšikai 
apvogė Jurgio Drabickio mė-.

sinyčių. Visikų išvertė, bet 
mėsos neėmė. Paėmė tik radę 
registery $25.

Drabickiai yra geri parapi- 
jonai. B. V.

Yilniaus starostos įsakymu 
‘Yilnaus Žodžio’ 30-tas nu
meris buvo konfiskuotas už 
jame įdėtų straipsnį “15 me
tų”, kur buvo aprašoma Že
ligovskio žygis į Vilnių.

GARSINKITĖS "DRAUGE"
LIETUVIAI DAKTARAI:

to. rūšies gyvulių supranta- kad k nedide,6Si k|iot}.8 1K)|5s c. fabrikas, 
mi. Dramblys, parsinešęs sa
vo šnipų į mūsų pasaulį dar
iš senųjų laikų, jis naudojasi

Tel. LAKayette 7B50

DR. F. C.WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakari
RES. 2136 W. 24tli ST.

Tel. CANal 04V2

Ofiso: Tel. UAk'uyette 4017 
Kez.: Tel. HEMIock 0286

DR. A. G. RAKAUSKAS _
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Oflao vaJandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak. 

Husldenlljoa Ofiana: 2654 VV. 6Oth St.
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pūgai sutartį

lR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO. 1LA 
Uar., Ketv.. Ir Kėtn. 10-9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 
Paned.. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Ofiso Phone Res. and Office
j PROspect 1028 2359 S. Leavltt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 Ko. Arteslan Ave.

Valandos: 11 ryto iki 2 popiet
6 iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

' 4645 SO. ASHLAND AVE.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANul 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2261 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—7 vak. 

Seredomis tr Nedėliotais pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 
Telefoną* REPublic 786 8

1 Ofiso Tel.. PROspect 8376
Re*. Tel.: HEMIock 4141

Rezld.: 2&1& W. 69th S t.

DR, J. RUSSELL
lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0936

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėllomls pūgai sutartį

1 Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 SO. ASHLAND AVE
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį DR. F. S. SZYMGZAK

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
756 VVEST 30th STREET

GYDYTOJAM Ir CHIRURGĄ*

Perkėlė savu ofisų
1726 VVEST 47th STREET

CHICAGO
Valandos: 2 to 5 Ir 7 to 9 p. m.

• Telrfojius YAKds 2122

{ V A I B O B DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISĄ*

4729 So. Ashland Ave.8 lubos
CHICAOO, ILL

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 18 Iki 18 vai. ryto. nuo 2 Iki 4
vakaro Nedėliomia nuo 10 Iki 12 
▼aL po pietų Ir nuo 7 Iki tiSO vai.

valandai dlan* 1

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

463L SO. ASHLAND AVE
Tel. YAHd* 0994

Re*.; Tel. l'LAza 2400

Valandos:
Nuo 10-18 v. ryto; 3-3 Ir 7-8 v. v. 

Nedėliomia nuo 10 Iki 12 dienų

fabnBendrai, antrasis c. gyvu- ., , . 1 kas savo išorine puse daro in-lys beveik kiekvienu atveju1
Iš sykio nenušautas

trimituodamas. Jis savo bai- P^la neįgudusį šaulį. Tokių jmOgUSJ jina jam grąSyu arba 
sų mažai tekeičia. Jis prane- dalykų pasitaiko su elniais ir puHi 
ša, kad yra kilęs pavojingas stirninais. labiausiai vilko mėgiami
stepių gaisras, kurio jis labai Išimtis yra biaurusis, ėdru-1 dalykai tai maži gyvuliai: a- 
bijo. Trimituoja iššaukdamas 8js vilkas. Šis dėl savo ainži -! vys, ožkos. Visuomet galima 
priešų į kovų. Taip pat juo nojo alkio beveik visuomet pastebėti, kad vilkas stengia-Į 
išreiškia ir savo džiaugsmų, . pUOla žmogų. Bet daug būna sė išpulti gyvulį atsiskvrusį 

atsitikimų, kad vienas arba nuo bandos. J bandų tik tadajei kada ypatingai gerai jau 
čiasi. Jei kų puola iš pykčio, 
prunkščia.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOJ4LTK1CALLY AKIU 
SPEČ1 AUSTAS

Palengvins akių (tempimų, kuris
pora vilkų bėga žmogui iš ke- puola, kai nėra atsiskyrusių ilginio* aktų ,apumim«8knervėuot1u’
lio. Vilkui žiemų grobis re-, gyvulių. Į !n0- »i»udain» akiu kaiitj. atitaiso

Tokiu budu kiekvienas gy- fas> jįs turį įįtisas dienas ai-1 Karpatų kalnuose pieniem *'5 tets,ngai akintus, visuose atstu- 
| , , ; . . ' uo»e egzaminavimas daromas suturi didelius piktus ir stiprius elektra, parodančia mažiausias klal- 

* r das. Hpectalė atyda atkreipiama J
vulys turi savo kalbų, o vis k(į Bet ir tokiomis aplinky 
dėlto tarp savęs nesiseka iš-1 bėmis alkanas vilkas tik ta- 
studijuoti jų kalbų iki galo. 1 ja artinasi prie žmogaus, kai

II. Kada laukiniai žvėrys 
pavojingi?

Žmonės, kurie iš knygų te 
pažįstu laukinius gyvulius, pr 
galvoja ir pripasakoja nebū
tų dalykų. Dažnai šiuo atžvil
giu nusikalstama ir tyrinėto
jų, medžiotojų tuo sumetimu, 
kad suvo žygiams duotų pavo
jingumo antspalvį ir tuo už
sidėtų kuržygio vainikų. Tuš
tybė. Daugiau niekas.

Dažnai taip pat visokie ke
liautojai rašo apie baisiausius 
susitikimus bei kovas su liū
tais, tigrais, jaguarais, kad 
priimtų jų raštus laikraščiai

Daugumas laukinių gyvulių 
laisvėje yra visiškai nepavo
jingi. Jie pamatę žmogų arba

šunis. Kadangi 
vilkai gyvena po vienų arba 

jaučiasi Įialydinias draugų. Po poromis, tai jie bandų užpul- 
vienų vilkai retai kada puo-, ti išdrįsta tik tada. kai arti 
la, tai jau turi būti visiškai nėj-a šuns. Šuo, patyręs art' 
išbadėjęs. Vilkas nėra drąsus esant plėšikų, tuoj šoka an‘ 
sotus būdamas. Daug yra pa- jo. Ne visada išeina vilkas 
vyzdžių, kur vilkas bėga, jei nugalėtoju. M. R

Karpatuose mokyklos valkus. Kreivos uk.vs all- 
r I taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.

NedėiloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys *tltatoom<m be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7859

Jau Galima Įsigyti Nauja

Mahbbygė Ii Panulh Vidinis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kuniąų Draugija, pa
maldų subendrininiui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje 
Išleido Tėvų Marijonų Visnuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III.

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

18JI S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Phone GANal 0523

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS _
2423 \V. MARUI ETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2—4 Ir 7 — 9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

PENTISTAS 
6558 So. Western Avenue 

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis |>agal sutartį

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ii- Chirurgas * 

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 iki lo rytale __
Iki popiet — 8 iki 8 M va.i< 

Nedėliojai* nuo H ryto Iki i

/
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

L. V, CHICAGOS APSKR. 
' SEIMELIS
Jvyko jMfieitjj sekmadienį, 

Aušros Vartų parap. Vyčių i 
Romuvoj. Atsilankė virš 5(1 
delegatų. Prograino išklausy
ta kuopų veikimo raportai. 
Y kims kuopos pasirodo vei-j 
kia puikiausiai, kitos gi su
si įpilė ję. Nutarta ateinantį 
metų pašvęsti silpnųjų kuopų, 
stiprinimui. 1

Kalbėjo b. šimutis, “Drau
go” redaktorius, Pr. Zdan- 
kus, d-ras J Poška, Poškie
nė ir kun. M. UrbinaviZiua.

\ isi, o ypač Šimutis ir kuu.
L i bonavičius patiekė ugningas 
kalbas, pilnas įvairių praktiš
kų patarimų apie organizuotų 
veikimų.

Po seimelio, visi dalyviai 
nuvyko Sokol salėn pamatyti 
L. V. “Dainos” choro stato
mos operetės “Pinafore”.

“Vienų dienų, esant grupėj 
su patriotingais Kauno stu
dentais, dvi studentės paėmę 
mane už runku nusivedė prie 
Nemuno, pasisėmė iš jo van
dens ir pildomos man ant gal
vos sakų: “Krikštijame tave 
lietuviu. Prižadėk, kad grįžęs 
A merikon visomis savo jėgo
mis darbuosiesi lietuviškojo 
jaunimo tarpe...” Tas savotiš
kas krikštas į malte padarė 
didelį įspūdį ir aš tikrai jia- 
sidariau geresniu lietuviu...

UETUVIŠKIEJI KURSAI

K. ŠEDVILO KRIKŠTAS
L. Vyčių Chicagos apskr 

metinėj konferencijoj, pereitų 
sekmadienį, atsilankęs boksi
ninkas K. Šedvila kalbėdamas | 
apie savo įspūdžius aplankius Į 
Lietuvų, papasakojo įdomų da 
lykų, kaip jis tapo Lietuvoj 
lietuviu pakrikštytas.

Penkių Metų Mirties 
Sukaktuvės

a|a

JUOZAPAS LEAKIS 
(LEŠČIAUSKAS)

Visagalio Dievo parėdymu 
visai netikėtai lapkričio 7 d..
1930 m. Nevv York Central 
traukinys suvažinėjo velionį, 
jam atliekant savo darbo pa
reigas. Toji žiauri mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo brangų 
mano vyrą ir mylimų dukrelių 
tėvelį. Paliko Inus su perver
tomis širdimis pilnomis gaile
sio.

Štai jau praėjo penki mete
liai, bet tragiškas mirties vaiz
das tebestovi mūsų akyse, ir 
nuliūdimas tebegraudina mūsų 
širdis. Liūdėsi ui tebesiekiant 
širdį lr Ieškodami suraminimo 
pas Visagalį Dievą jaučlAn, 
kad gal Ir mūsų brangaus vy
ro Ir tėvelio siela reikalauja 
pagalbos. Todėl, užprašėme ge
dulingas šv. Mišias už a. a. 
Juozapo sielą.

Pamaldos (vyks ketvirtadienį, 
lapkričio—Nov. 7 d.. 193a m.. 
('.tinimo Pan. švč. Marijos pa
rapijos bažnyčioj, Marųuette 
Parke. 7:45 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame v įsus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti gedulingose pamaldo
se ir palengvinti mūsą širdžių 
sopėjimą.

Nuliūdę: Moteris lr Duktery m.

ONA DAUKŠIENĖ
Mirė lapkričio 5 d., 1935 m. 

8:10 vai. ryto. Kilo iš Raseinių 
upakričlo, Kaltinėnų parapijos. 
Ueduiiniškės kaimo. Amerikoje 
išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris: Uršulę Bladtkienę, 
Joana Remeikienę, Oną Žilie
nę, sūnų Petrą. 2 žentus: K. 
Remeiką lr V. Žilių, anūkus ir 
anūkes, pusbrolį Stanislovą 
Daukšą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2026 Ga
nai port Avė. Iaeidotuvės (vyks 
penkiadienį, lapkričio 8 d., iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į Dievo Apvaizdos parapijos ba
žnyčią. kurioj Jvyks gedulingo* 
patmaidoe už velionės sielą. Po- 
pamaldų bus nulydėta j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr jaižys- 
tji.mus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Ibikti'rys. kūnus, Ze- 
ntal. Anūkai, .Vnūkės Ir Gimi
nės.

l^sidotuvėms patarnauja di
rektorių* R. M. Kkudaa. Tele
fonas MONroe 3377.

i THE Y GOOFUS FAMILY By H. T. Elmo

TIME LAdghS

HAT OFF

HUH' 
-n-AAl 
N>cnn-m4G'.|

LAŠT WlNTER 
HE H»ę> UP
TTte DOcTpd? HAD TO. 
TAKE

4 KP. RENGIA BINGO

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričio Įsteigtieji kursai gy
vuoja puikiausiai.

Mokinių užtektinai. Visi ro
do didžiausių norų mokintis. 
Tikrai yra kuo pasigerėti ma
tant kaip tie jaunuoliai sten
giasi kalbėti lietuviškai ir tai
syklingai lietuviškai. Taip pat 
reikia stebėt-s tų jaunuolių 
ištvermingumu: yra keli mo
kiniai iš visai kitos miesto 
pus's, vienok pamokose būna 
pirmieji nežiūrint ar tai lie
tus ar giedra.

Pamokos įvyksta kiekvieno 
pirmadienio vakarų' 5 vak, 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambary.

PLATINKITE “DRAUG/

ANTANAS
PEKORAITIS

Mirė lapkričio 4 d. 1935 m., 
6 vai. vakaro, sulaukęs pusės 
tmiziaiis. Kilo iš Tauragės ap
skričio. Gaurės parapijos. Ša
kalinės kaimo. Amerikoje iš
gyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais I’ikčiū- 
naitė. 2 sūnus: Stanislovą ir 
Bron'slovą, švogerį Ir švogerką 
Joną Paniuk lr gimines; o Lie
tuvoj 2 seseris. Marcelę Bar- 
tullenę ir Onų Eičienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2149 West 
22nd PI. Laidotuvės įvyks pe
nktadienį, lapkričio 8 d., iš
namų 3 vai. rylo bus atlydėtas 
į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, l’o 
pamaldų Ims nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ger lr pažys- 
latnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs ir 
Giminės.

laidotuvių direktoriai Iai- 
chavvicz ir Sūnūs. Telefonas 
CANal 2515.

JUOZAS ZEBAS
Mirė lapkričiu G d.. 1935 m. 

8:45 vai. ryto, aulaukęa ptiaė* 
amžiuuz. Kilu iš Raseinių aps
kričio, Nemakščių parapijos, 
Mmeltlnlų kaimo.

Paliko dldelluiue nuliūdime 
brolį Antaną, brolienę lr jų šel- 
tnyr.-t. Ir glmlnea; o Lietuvoj 
seserį Moniką Zubretsklenę ir 
gimines.

Velionis buvo nurys Dldž. 
Liet. Kun. Vytauto draugijos.

Kūnus pašarvotas 838 \Vcsl 
341 h St. Laidotuvės įvyks penk
tadieni, lapkričio 8 d.. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Dovldo parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos (atimil- 
cku, už velionio sielą, l’o pa
maldų Ims nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažya- 
ta m us-mus dalyvauti Rlosu lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Hrtrils. Hrolftviė Ir 
Giminša.

Laidotuvių direktorius H. P. 
Mažeika Telef. YAKds 1188.

nolds ValeTio, Adatine Pocius, 
Catherine Merkousko ir Leo-

. ’ nard Bukauskas taip j>at sten-
Vyčių 4 kuopa praneša, gė8 1>hn8ti kontesL}. Jie 

rūpestingai ruošinei gau8 progo8 irod tt W1ND 
prie L.ngo paviy, kuri įvyks sl,>(ies progralne 
lapkr. 13 d. Dievo Apvaizdos
parap. salėje, 18tli ir Union 
.St., b v. v. Įžanga 25c. Kvie
čiama visi atsilankvtl.

L
kad 'i

tėsi d-ras J. Piška su sa'. o 
Žmona, Asst, States Attorney 
P. Kai, A. Valonis, S. Šimulis,

To paties gi sekmadienio lių 31 d. vakare, jaukioje uk- 
vakaie, Sokol salėje L. V.! rainų salėje įvyko Lietuvių 
“Dainos” choras pastatė (jau Meno Teatro šeimyniškas.‘Ha-

J. Juozaitis, čižauskas ir daug 'nn!iu kartu) operetę “Pina- lloween’ pasilinksminimas. A-

aeju...
Jonas Labzentis, Jurgis Smu Tų pačių dienų, vėliau, Au- 

Ikis ir Antanas Vaitkus sek- šios Vartų par. Vyčių Roinu-

kitų žinomų visuomenės vei į fore ... Pastatomas visais žvi
lgsniais buvo patenkinamas - 
Vyliausiose rolėje puikiai už

tsilankė daug gražaus jauni
mo. įvairumo ir juokų suda
rė kostiumai ir kaukės, kurio- 

sirekomendavo O Piežienė, L. imis buvo veik visi pasipuošę.
miiigai vedė amateur kontes-

I tus. Pranas Pavilonis, Juozas 
Kenusija, lch i sudaro iš i Gustis ir Stanislovas Kanee- važiavo atstovai ne tik iš Chi- 

Zos?s V ištartai tės, Onos Pu-' wick sudarė šokių komisijų, cagos kuopų, bet net ir iš to 
žausi,bitės ir Antano Vilimo- Kiti pradžios kontesto da- liiuosios kun. Bičkausko ln-i?.- 
mi, u >: k rina visiems atšilau-! Įyyįgį yra; y Zųsytis, V. Do- ana Harbor... Seimely, išklau- 
kr.isk, i- linksmų laikų. Oru- j n,brauskas. J. Smulkis, E. Bau ,raportus iš kuopų veikl

ioje jvyko L. V. Chicagos ap- Tenzis, J. Overiingas, S. Sau-
skr. metinis seimelis... Jin su-irienė ir J. Norkus...

?ių .. vtūių bus J i valiai. iza, W. Ciapas, J. Bušeli, S. i “"b puikias, patarimų pilnas
Įtinąs eis labai geram tiks-! Sokol, V. Šimkevič, C. La u- kalbas pasakė L. Šimutis, 

lui — Lietuvos Vyčių namo1 danskas, G., VVoicik, J. Glibis, j “ Draugo” red., d-ras J. Ro
tondai. O, J. luabzentis, A. Vaitkus, V. Poškienė, Pr. Zdankus ir

------------------- įSiurblis, D. Keser, V. Globis kum M. Urbonavičius, M.I.C.

ROSELANDO VYČIAI 
BAIGĖ KONTESTĄ

Spalių 30 <1. iš stoties WGN, • 
tarp 6:45 ir 7 dainavo žymi Į 
Visų Šventųjų parapijos so
listė Teklė Kancevičiūtė. Ji 
laimėjo pirmų dovanų Rose
lando vyčių surengtame ama
teur konteste. Aldermanas A. 
G. Lindell įteikė jai Vyčių tro 
phy. “Naktis Viennoj”, šo
kiai ir kontestas buvo parap. 
salėje, spalių 25 d.

Teisėjais buvo: aldermanas 
A. G. Lindell, A. C. Gignac, 
South Eind Reporter garsini
mų rt faktorius; Malilon John 
son, menedžeris General Fur- 
niture kompanijos, Roselando 
krautuvės, dain. Helen Bar- 
tusli, ir Allen Van Lowe iš 
Roselando šokių mokyklos.

Jeane Daili, jaunoji Rosela-

įr L. Petreikis.
Korespondentas

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
Kada pereitų sekmadienį Lie 

tuvos Vyčių Chicagos apskri
tis sudėjo vainikų prie Da
riaus - Girėno paminklo Mar- 
• ĮUette Parke, l»uvo tai pirmas 
teks įvykis Amerikos lietuvi 
joj ir suprantama Vyčiams le
nki; garbė būti pinnųja orga
nizacija išreikšti pagarbą did
vyriai is prie to gražaus A- 
merikos lietuvių pastatyto me 
inorijaio...

Lietus sutrukdė daugumų 
žmonių, kurie kitaip ruošėsi 
atvykti į vainiko dėjimo ce
remonijas... Vainikų uždėjo 
M. Petraitienė, L V. centro 
sekretorė ir J. Poška, L. V. 
Chic. apskr. pinu. Pastarasis 
prie paminklo pasakė ir kal-

Atsilankė ir K. Šedvilas, lie
tuvis boksininkas, buvęs šią 
vasarų su olimpikos koma«- Į 
da... Jis savo begalo Įtiomioj j 
kalboj, papasakojo seimelio 
dalyviams savo įgytus įspū 1 
džius Lietuvoj... o tie įspūd- , 
žiai tikrai gražūs... Šedvila . 
sako, kad jis iš Lietuvos grį
žo s'-rtu nuošimčių geresnis , 
lietuvis...

: PAIN IF X P!ELIER :
A p-

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO
kurit (ul«iki« greitą ir tikrą

ndo Shirley Temple, ir Rey-|belę... Dalyvavusių tarpe ma-

JllSĮ

B« Progressive about your appearaoce! If you don*t likę the 
color of your hair — change it!

CLAIROL Shampoo Oil Tint is the talk of the town! It 
cleanses, reconditions, and tints your bair in one pleasant 
treatment. We'll hclp you seleet a becoming shade or subtly 
improve your present color to make it more alluring.

Mail thit coapon witb a tbrtt-incb ttrancf pf poar 
bair and wt wiH Irtai it and rotam it. pottpaid, 
with oar rtcaauatadalioar/or CLAIROL Irtalaitnl.

BEVBRLY KING. CosmIum
HAIK BEAUTY GUILD
IM-O2 Vš'.m 46<h S<r«M. N»w York Cii»

Name...................................................................

Addrtii.........................................................
Cl«r......................................................................
Mr Bately Shop..........................................

•f'--

HALLOWEEN PASI
LINKSMINIMAS

BROOKLYN, N. Y. — Spa-

; Prie užkandžių, šokiai ir žai
dimai tęsėsi labai linksmoje 
nuotaikoje. Kiekvienas atsila
nkęs išsinešė malonius įspū
džius. E. B

BIZNIERIAI, GARSINKITE^ 
DRAUGE”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

-------- o---------
Suvirš 50 metų prityrimo

------------- o-------------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
----------- o------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
in

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
žmonCa. kurie dėl annatvčs arba ki

tokios priežasties Jaučiasi silpni Ir 
nosvelkūs, atgauna savo Jėgas, svei
katą lr pasldaxo stipresni lr gyvesni 
po to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.

NUOA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyrų, kurte susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos rvel- 
knsnlals, tvirtesniais lr priduoda Jlema 
nauju spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
■onas arba silpnas, pasnAglnklts NU
GA-TONE. Po keletą dienu Jūs pa
stebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčtoee. Nepriimkite pamftgdšto-

NtlO užkietėjimo Imkit—UOA-8OL. 
Jlmų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealu Llnoeuotoją viduriu lio lr

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių! 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKr 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

LPtUns 
1, F. Radzins 
S. M. Skodas 
1.1. Zolp
I, F. Eudeikis_ _
LaMairSus
J. Liolemis
S. P. Mažeika
A. Masalskis

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 AVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.J 
Phone YAKds 1741—1742

2314 West 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 5927]

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YAKds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742



VIETINĖS ŽINIOS 'DRAUGO” RADIJO SOLISTAS

CHICAGOS FEDERACIJOS
APSKRIČIO SUS-MAS
Bus lapkričio 6 <1., AuSroa 

Vartų parapijos šulėj, S vai. 
vakaro. Visų draugijų atsto
vai būtinai turi atsilankyti. 
Taip pat ir visų apskričių ir 
centrų atstovai. Susirinkimas 
labai svarbus.

Valdyba Kviečia taip pat 
klebonus ir kunigus, veikėjus 
bei profesi jonai us dalyvauti 
sus-me.

Visi būkit laiku.
A. Valančius, pirm.

K. RAČKIENĖ KALBĖS 
PER RADIJO

buvo mano auklėtinė vaidini
muose”.

Kleb. kun. Albtivičius: “Va 
dinasi, atliko kaip reikia”.

J. Kruze iš Brooklyn, N. Y.: 
“Reiks oranešti rytams, kaip 
eliicagiečiai moka vaidinti o- 
pereles. Sveikinu vedėję Sau- 
rį ir artistus”.

Kleb. kun. Urbonavičius:) 
“Atlikta tikrai artistiniai!”

Adv. Clresnul: “One of t lie j 
! mo«t splendid performances į 
j we Chieagoans of Lithuanian 
deseent ever sponsored. lt 
was a grand succ.ess. And i n 
Mrs. Pieza we bave a singer1 
and an artist. O lietuvių kai-Į 
ba, didis meno pasisekimas”.1

Visa publika išreiškė beveik 
tokių pačių nuomonę. Publi-. 
koje buvo labai daug žymių 
lietuvių cbicagiečių. Rap.

rapijonai skaitlingai dalyvau
ja bažnyčioje rytais ir vaka
rais. i i

Misijos užsibaigs ateinantį 
sekmadienį, lapkr. 10 d., 3 
vai. po pietų. Taja proga 
nuoširdžiai prašome ir kitu 
parapijų katalikus atsilanky
ti į mūsų parapijos, šv. Misi
jas ir sau įsigyti gausingų 
Dievo malonių. ,/n.ų.

J. E, VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

Lapkr. 10 d. — Šv. Antano Mo.
Informacijų reikale kreip

kitės adresu — Kun. A. Lin-parap., Omaha. Neb.

Lapkr. 11 d. Sioux City, 

Lapkr. 13 d. Kansas City.

kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

KAUNAS. — Kainų tvar-bet ir tai, tik po vienų mai
šytojas nustatė, kad kvjeti- šų. Nusižengusieji šiam įsta- 
iniai miltai sandėliuose būti-j tymui bus baudžiami net iki 
į nai turi būti užblombuotuose 10,000 litų.

Rusijoj Charkovo mieste no j nia*suose- Atplėštų maišų ga;-------------------

ŠOKO Iš LĖKTUVO SU 
DVIEM VAIKAIS

Šiandien “Draugo” leidžia
mam radijo programe iš sto
ties WEIDC, nuo 4 iki 4:30 p. 
p. kalbės M. S. Chic. apskr. 
pirm. K. Račkienė moterų rei
kalais. Jos kalba bus: “Šei
mininkių pasikalbėjimas 
šeimininkėm”.

Žinių • Žineles
Sveikiname! šiandie Šv. Le

onardo, “Draugo” atsakomo
jo red. Leonardo Šimučio gi-

_ . , mtadienis ir vardadienis. Svei-Patartma turėti po ranka , . ... .1 . kiname nuoširdų Amerikos
paišeli, kad galėtumėte uzsi- , . ... ....„ . , , , . lietuviu kataliku veikėja.
rašyti perduodamų valgių ga-1 ‘ _______
minimo “recipes”.

su

rėta palėkdinti vaikus. Du la
kūnai pasiėmė su savim viso 
keturius vaikus ir pakilo į o- 
rų. Kada buvo pasikėlę 2,000 
metrų aukštumoj, sugedo lėk
tuvas. Tada lakūnams atėjo 
šviesi mintis, pasiimti su sa
vim po du vaikus ir šokti iš 
lėktuvo su parašiutų pagalba. 

■ Vienam iš lakūnų Bocboninui 
pasisekė su abiem vaikais lai
mingai nusileisti, bet antra
jam per nelaimę dėl kažkokių 

1 priežasčių parašiutas neišsi- 
skėtė ir tasai užsimušė vieto- 

I je su abiem vaikais, kuriuos 
norėjo išgelbėti.

įima laikyti 
parduotuvėse

tik mažmenų 
ir kepykluose, MRSINKITĖS "SUAUGĘ"

Naujas Išradimas

Justas Kudirka, žymus tenoras, buvęs Lietuvos* operos ar
tistas, dainuos per “Draugo” radijo valandų šiandien, 4 vai. 
popiet iš stoties WEDC, 1240 kil.

Taipgi prašome atsiliepti į
Draugo” redakcijų, kaip pa 

tiko šis mūsų programas, ar, 
gal, būtų reikalinga kokia 
permaina. A. S.

U
BRIDGBPORT. — Vakar 

rytų, šv. Povilo ligoninėj pa-’ 
simirė Juozas Žibąs, senas 
Bridgeporto kolonijos gyven
tojas. Kun. Petrauskas aplan-

TOWN OF LAKEnariams ir direktoriams, kad 
šaukiamas bertaininis lygos 
susirinkimas lapkričio 8 d., 8 i 
vai. vakare, Chicagos Lietu-! 
vių Auditorijoje. Bus rapor
tas delegato adv. John Ku- i
chinsko iš Konveneijis Illinois re ftv- Kryžiaus bažnyčioj 
Lygos. Bus išdėstyta kaip i5kiln'inRai

MISIJOS

Praeito sekmadienio vaka-

PUBLIKA OPERETE 
PINAFORE UŽŽAVĖTA

i kė Žibų prieš mirsiant ir su
teikė jam paskutinius Sakra-

Žihas buvo Monikos Žibai-j reikia įvesti į savo spulkų yramos gerb. Tėvo J. Bru
tės-Petraitienės dėdė.

Kad operetė “Pinafore”, ku 
rių muzikas Juozas Sauris iš
vertė iš anglų kalbos j lietu
vių ir kuriai pats dirigavo pe
reitų sekmadienį, kuomet Ti. 
Vyčių “Dainos” choras statė 
jų Sokol salėje, buvo tikras 
pasisekimas menišku atžvil
giu, reikia tik paklausyti ke
leto asmenų iš publikom. Štai, 
jų nuomonės:

Adv. Grišiaus: “Jei Kaune 
perstatytų “Pinafore” ir te
nai būtų didelis “bit’l Mačiau 
Vyčių chorų statant ‘Korne- 
vilio Varpus’, bet “Pinafore” 
tokiais artistais kaip Ona Pie 
žienė ir kitais, toli pralenkia”.

Kun. Vaitukaitis: “Bravo, 
bravo, bravo!”

Dr. Dundulis: “Be jokios 
abejonės O. Piežienė buvo žvai 
£Ždė “Pinafore” operetėj. Jos 
baisas mane tikrai sužavėjo. 
Man patiko taipgi ir kitų ar
tistų vaidinimas, ypač artiz- 
inas Juozo Norkaus”.

Kleb. kun. Briška: “Atvy
kau pamatyti, kaip mano pa
rapi jonka, O. Piežienė, išpil
dys sunkių “Pinafore” rolę. 
Nustebau, kad jai lengvai iš
ėjo. Džiaugiuosi, kad mano 
parapijoj raudasi tokia artis
tė. Taipgi, pastebėjau, kad 
operetės sustatė randasi apie 
penkiolika kitų veikėjų iš ma
no parapijos choro”.

L. Simutis. “Žinoma, buvau 
sužavėtas; bet 0. Piežienė ti
krai gyvai, lengvai atliko sa
vo rolę”.

Ig. Sakalas: “Nu, tai žino
ma, mat, Ona iš jaunų dienų

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

.Jau septinti metai, kai Juo
zo Budriko radio programai 
linksmina čikagiečius ir kitų 
miestų lietuvius, bet nėra bu
vę daug tokių įspūdingų pro
gramų, kaip pereitos subatos 
vakare ir nedėlioję nuo- 5 iki 
6 vai. po pietų iš didižiulės 
WCFL stotiesį Didelė orkes
trą (iš 12 instrumentų) nepa
prastai įspūdingai pildė įvai
rius, linksnius, lietuviškus nu
merius — Niekaus kompozici
jas. Subatos programe gražiai 
skambėjo dainos iš operetės 
“Pinafore” po vadovyste mu
ziko J. Saurio, o nedėlioję, 
kaip didžiuma sako, Budriko 
programas darė įspūdį NBC 
programo. Nedaug kas gali 
dainuoti taip kaip Helen Bar- 
tusb, Chicagos Operos artislė 
ir Stasys Rimkus, o prie jų 
didelė Budriko radio orkestrą 
— praėjo lyg svajonių valan
da nuo 5 iki 6 v. po pietų. 
Tokiais programais Budrikas 
žada kas nedėldienį visus pa
vaišinti iš WCFL stoties, kurį 
net už kelių šimtų mylių nuo 
Clncagos yra aiškiausiai gir
dima. X.

“Direct Reduction Plan” ir 
jo naudingumas. Bus apkal
bamas klausimas resyverio, 
skiriamo spulkoms Cook aps
krity ir kiti bėgamieji reika
lai/

Kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimų visi valdybos na
riai, rinkti atstovai ir direk
toriai.

J. P. Varkala,
Sekretorius ir auditorius

Ekstra A.R.D. svarbus su
sirinkimas įvyks lapkr. 6 d., 
trečiadienio vak., 7:30 vai., 
Šv. Kazimiero Akademijoj. Vi

Pranešimai

žiko, jėzuito. Dėka misijonie-' 
riaus iškalbingumui ir pasi
šventimui, Town of Lake pa-'

Buy gloves with what 
it savęs

Mereli. mokėti 60c. u» 
1antų rnoHt}. Llsterine To 
>»h Pa«>- gaunama po 15c 
r> "i»k kaip gerai JI vai 
<‘a la rartotadaniaa p*' 

et u r (nitaupat 1* ••

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c
“DRAUGO" KALENDORIA11936 

METAMS GATAVI

IEŠKO VARGONININKO
Reikalingas lietuvis vargoni
ninkas, gerai mokus vesti cho- 

Naujai išrasta mašina kepti. rų. Tuoj kreiptis į Kun. J.
plotkeles Kūčioins ir Kalė- > Vaitekūnų,
doms yra taip sutaisyta, kadj 399 Smith st., Providence, R. I.J 
reikalauja le už kurį iškepa
gražią baltų plotkelę, 41/i”x LIETUVIAI ADVOKATAI: 
7” dydžio; įmetus 5c, pagami
na didelę baltų plotkelę,
8į/>”x14”; įmetus 2c gauni 

| spalvuotą plotkelę; įdėjus 10c 
į šių mašinų, ji iškepa žalių 
arba ružavų plotkelę 8*/>”x 
14” dvdžio.i J

Plotkelės turi aiškius pa- 
Į veikslus ir gražins užrašus —
Kalėdinius pasveikinimus, 
tarp kurių randasi ir lietu
viškai “Garbė Dievui Aukšty
bėse” ir “Linksnių Kalėdų”.

Pirmų išbandymų šios ma

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčtoe 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubllc 9600

Telephone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue
šinos šiemet padarė V. Grei-iRpp. 6515 So. Rockwell Street
čius Clevelando lietuvių par. 

i vargonininkas, kuris prisiuntė 
■ 2,000 centų ir gavo 2,000 plot- 
kelių. Su visais reikalais ir už
sakymais plotkelių kreipkitės:
Br. Vladas Cibulskis, M. I. C.' 

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAuklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Gražūs, spalvuoti su naujais 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir 
galima gauti pas visus agentus. 
Kalendoriai labai tinkama dova
na pasiųsti į Lietuvą saviškiams

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 • i i___  -i__ • ±_ : —• i_ tx___sų A R. D. skyrių atstmiu Šiemet 11 DpaUfilO” kalendoniU Buick, karas, kuris turi visk?. Išvaizda, mada, nauji pageri-

18 visų kolonijų prašome ae , OltsmeĮ yl augu Rdioiiuuiiif „imai, smngimas. - Buick turi visos, -išvien žemai apkai-
atSpaUSdinta apribotas Kiekis, nuotas, tiktai $1031.00 UŽ 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų
Kalendoriai bus duodami ir siu
nčiami dykai tik nuolatiniams 
“Draugo” skaitytojams. Naujai

vykti susirinkiman. Turime 
tinkamai prisirengti prie at- 

j sisveikinimo puotos rengiamos 
J. E. vyskupui T Matulioniui, 
lapkr. 17 d.

Prašome atstovių atvežti sų 
rašus, kiek jau bilietų išpla
tinta.

. ve — — --- ---- ------V --
Sedan, pristatomas knopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Šiuo pranešu visiems Lie
tuviškų Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovių (Spulkų) valdybos

užsisakiusieji “Draugą” 1936 
_ ... . ,m. tai o pat gaus kalendorių dy-

A BD centru pirm |kai. Šiaip kalendoriaus kaina
25c visur, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, ku
rie nori gauti dovanų kalendo
rių, prašomi pasiskubinti atsi
teisti užsilikusias prenumera
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonijose daro pastangų, kad iki 
Naujųių Metų užbaigtų senas 
sąskaitas su savo kostumeriais. 
Kaio žinoma, “Draugas” me
tams kainuoia $6.00; pusei me
tų $3.50; trims mėn. $2.00; 1 
mėnesiui 75c. Pavienis num. 3c.

MARQUETTE PARK. -- 
Sv. Kazimiero Akademijos Rė 
mėjų 8 skyriaus mėnesinis su- I 
birinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 6 d., lygiai 8 vaian- j 
dų vakare, parapijom svetai
nėje. Kviečiame visas nares 
atsilankyti, nes yra daug sva
rbių dalykų svarstymui; taip
gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARBENUS

f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

Vartotų Kary Bargenai
BTTTCK '35, 6 Sedan 57. kaip nauja., (rarant............................. *945
BTTICK '34. 5 Sedan 57. labai pulkus, varant......................... 9745
BTTICK '34. 5 Vlclorla 58. kaip naujas, garant.........................9745
BTTICK '33. 5 Vlctorla 58. puikiam stovy ............................. 9495
BTTICK '83. 5 Club Sedan 91. gražus karas ......................... 9595
BUICK '32. 6 Coupe 9«, seram stovy ...................................... 9450
BTTICK '32. 5 Sedan 87, tobulam stovy .................................. 9450
BTTICK '82. 5 Sedan 67, geras Seimai karas ......................... 9595
CADILLAC '32. 5 Coupe, geriausiam stovy ......................... 9875
CADILLAC *32, 5 Town Sedan. puikiam stovy......................... 9875
CADILLAC '31, 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... 9425
CADILLAC ’80, 7 Sedan. hargenas................................................ 9295
DODOE '84. 2 durų He.lan, kaip naujas .................................. 9445
HUDSON '29. B Sedan. gerai bėga. žema kaina..................... 9 05
LA SALLE '31, 6 Sedan. labai puikiam stovy.................. 9875
LA SALLE '81, Town Sedan, Ižrodo kaip naujas................. 9825
LA SALLE '80, 6 Sedan. apkalnuotas pardavimui ......... 9275
LA SALLE '30. 7 Sedan, geram stovy ................................ 9295
LINCOLN '30. 5 Sedan. pulkus karas, gerai užlaikytai, .. 929R
OLTIS 8 '31, Conv. Coupe, gražus mažas karas......................... 9215
PACKARD *82. 7 Sedan. Custom, puikiam stovy ................. 9775
PACKARD '80. 7 Sedan, gerol tvarkoj .................................. 9295
PACKARD ’29, 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas .... 9145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run


